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Voorwoord d 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Amsterdam m 
decemberr  2002 



Hoofdstukk 1 

Opp zoek naar  de wortels van de Nederlandse sociale 
zekerheid d 

1.11 Twee brandende kwesties 
Hett onderzode naar de geschiedenis van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid draait om twee 
brandendee kwesties. De eerste kwestie betreft de merkwaardige vorm die het Nederlandse stelsel in de 
loopp der tijd heeft gekregen. Enerzijds stuit het met zijn 'werknemersverzekeringen' aan bij de 
Bismarckiaansee traditie van het Europese vasteland: deze verzekeringen zijn een wettelijk verplicht 
onderdeell  van hét arbeidscontract en zij werden tot voor kort uitgevoerd en beheerd door gezamenlijke 
organisatiess van werkgevers en werknemers.1 Anderzijds heeft het Nederlandse stelsel kenmerken 
gemeenn met het Beveridgiaanse type van sociale zekerheid, zoals dat met name in de Angelsaksische 
wereldd ingang heeft gevonden. Het gaat hierbij om regelingen die alle staatsburgers onder bepaalde 
omstandighedenn recht geven op uitkeringen die uit algemene middelen worden gefinancierd en door 
overheidsinstantiess worden verstrekt, de 'sociale voorzieningen'.2 Daarnaast kent het Nederlandse 
stelsell  zogenaamde 'volksverzekeringen', regelingen die niet onder één van beide eerder genoemde 
typenn zijn onder te brengen. Zij gelden in principe voor alle staatsburgers (zoals de sociale 
voorzieningen),, worden uit loonafhankelijke premies bekostigd (zoals de werknemersverzekeringen), 
maarr worden uitgevoerd door en staan onder toezicht van tripartiet samengestelde organen, waarin de 
vakbonden,, de werkgevers en de overheid gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.3 

Dee tweede brandende kwestie in het onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse stelsel van 
socialee zekerheid betreft het merkwaardige tempo waarin het werd opgetrokken. De totstandkoming van 
eenn min of meer volledig sociaal stelsel liet in Nederland opmerkelijk lang op zich wachten. Daar waar 
landenn als Duitsland en Groot-Brittannië al aan het begin van de twintigste eeuw over een redelijk 
compleett stelsel beschikten, duurde het in Nederland tot na de Tweede Wereldoorlog voordat enkele 
grotee gaten in het sociale vangnet werden gedicht. En toen het net in de jaren zestig eenmaal was 
geslotenn groeide het Nederlandse stelsel in korte tijd uit tot een van de meest genereuze en kostbare 
stelselss van de wereld (zie Tabel l.l).4 

Inn dit boek zal ik op zoek gaan naar een antwoord op de twee bovenbeschreven brandende kwesties. Om 
praktischee redenen zal ik mij bij deze zoektocht beperken tot de vooroorlogse periode: 

HoeHoe kunnen de trage ontwikkeling van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid in de periode vóór 
dede Tweede Wereldoorlog en de meervoudige en overwegend niet-statelijke vorm die het stelsel in deze 
periodeperiode heeft aangenomen worden verklaard? 

Omm deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik in dit hoofdstuk allereerst op zoek gaan naar 
aanknopingspuntenn in de bestaande literatuur over de geschiedenis van de sociale zekerheid. Deze 
literatuurr valt grofweg uiteen in twee delen, die hier afzonderlijk zullen worden behandeld. In de 
paragrafenn 1.2 en 1.3 neem ik de literatuur onder de toep die zich voornamelijk op het Nederlandse 
stelsell  richt en waarin de tempo- en vormkwesties vanuit de idiosyncrasie van de Nederlandse politieke 
enn sociale geschiedenis worden benaderd. Ik zal hierbij bijzondere aandacht besteden aan een 
benaderingg die in de laatste jaren de discussie over de geschiedenis van het Nederlandse stelsel heeft 
gedomineerd:: de analyse van de geschiedenis van het stelsel in termen van confessionalisme en 
verzuiling.. In paragraaf 1.4 van dit hoofdstuk zal ik mij vervolgens richten op internationaal-
vergelijkendee literatuur over de ontwikkeling van de sociale zekerheid en meer in het algemeen van de 
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Tabell  1.1 De acceleratie in het groeitempo van twaalf Europese sociale zekerheidsstelsels: een vergelijking van de periodes 
1880-19400 en 1945-1970 (in gemiddelde jaarlijkse groei van het dekkingspercentage, &w.z. het percentage van de 
bevolkingg dat tegen de risico's van ongevallen, ziekte, ouderdom en/of werkloosheid is verzekerd) en de 
acceleratiegraad.5 5 

België ë 
Denemarken n 

Duitsland d 

Finland d 

Frankrijk k 

Groot-Brittanniê ê 

Italia a 

Nederland Nederland 

Noorwegen n 

Oostenrijk k 

Zweden n 

Zwitserland d 

Gemiddeldee 12 landen 

Toelichting; Toelichting; 

gemiddeldee groei per jaar 
1880-1940 0 

0,52 2 

1,43 3 

1,04 4 

0,69 9 

0,54 4 

1,46 6 

0,69 9 

0,70 0,70 

1,50 0 

0,67 7 

1,10 0 

0,31 1 

0,89 9 

gemiddeldee groei per jaar 
1945-1970 0 

1,49 9 

0,99 9 

0,92 2 

2,45 5 

2,16 6 

0,72 2 

2,13 3 

2,84 2,84 

1,48 8 

1,67 7 

1,22 2 

1,99 9 

1,67 7 

acceleratiegraad d 
2,87 7 

0,69 9 

0,88 8 

3,55 5 

4,00 0 

0,49 9 
3,09 9 

4,06 4,06 

0,99 9 

2,49 9 

1,11 1 
6,42 2 

1,88 8 

Dee gemiddelde groei van het dekkingspercentage is telkens berekend door de totale groei van het dekkingspercentage in 
eenn periode te delen door het aantal jaren dat de periode beslaat. 

2.. De 'acceleratiegraad' is verkregen door deling van de gemiddelde groei van het dekkingspercentage in de periode 1945-
19700 door de gemiddelde groei in de periode 1880-1940. 

3.. De groei in de periode 1940-1945 is buiten beschouwing gelaten vanwege de bijzondere en ongelijke invloed van de 
Tweedee Wereldoorlog. _______ 

'verzorgingsstaat'.. In deze literatuur ligt de nadruk niet op het Nederlandse stelsel, maar op de 
vergelijkingg van ontwikkelingen in een aantal vooral Europese en Noord-Amerikaanse stelsels. De 
aanknopingspuntenn die ik in de paragrafen 1.2 tot en met 1.4 zal aantreffen zullen tenslotte in paragraaf 
1.55 worden samen gebundeld tot een hypothese die in de volgende dertien hoofdstukken van dit boek zal 
wordenn uitgewerkt. 

1.22 Sociale zekerheid en cünfesskmaÜsme 
Dee sociale zekerheid was tot voor enkele jaren in de geschiedschrijving van Nederland een 
ondergeschovenn kindje. Nog in 1992 constateerde J.Th J. van den Berg 'dat er over de sociale zekerheid 
boekenkastenn zijn volgeschreven, maar dat de politieke geschiedenis van de sociale zekerheid nog moet 
wordenn geschreven. Aan historisch-sociologische analyse is nog weinig gedaan7. De oorzaak hiervan 
moestt volgens Van den Berg vooral worden gezocht in de complexiteit van de hierboven beschreven 
brandendee kwesties.6 Deze terechte constatering laat onverlet dat het aan hypothesen over de oorsprong 
enn de ontwikkeling van het Nederlandse stelsel niet ontbreekt. Deze hypotheses betreffen soms expliciet 
dee sociale zekerheid, maar vaker nog de 'verzorgingsstaat'. Omdat de sociale zekerheid doorgaans 
wordtt beschouwd als een onderdeel van de verzorgingsstaat, zal ik ook de hypothesen die op dit laatste 
fenomeenn betrekking hebben hier behandelen. 

Dee eerste enigszins beargumenteerde hypothese is geformuleerd door F. van Heek. Hij betoogde in 1972 
datt de Nederlandse verzorgingsstaat moet worden beschouwd als een compromis tussen liberale en 
socialistischee maatschappijopvattingen. De socialistische invloed uit zich volgens Van Heek in het 
solidarismee dat aan de verzorgingsstaat ten grondslag ligt. De liberale invloed blijkt volgens Van Heek 
uitt de wijze waarop de staat intervenieert in de maatschappelijke verhoudingen en uit het feit dat die 
interventiee de vrije markteconomie min of meer onaangetast laat en in zekere zin ondersteunt.7 Van 
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Heekss hypothese heeft in de jaren zeventig tamelijk wat aanhangers gekregen, maar  is tot op heden nooit 
opp doorwrochte wijze met historisch materiaal gestaafd. Zij  kan om die reden hier  ook niet op zijn 
meritess worden getoetst. 

Eenn andere invloedrijk e hypothese dateert eveneens uit de jaren zeventig en is afkomstig van J.A.A. van 
Doorn.. In tegenstelling tot Van Heek ziet Van Doorn in de Nederlandse verzorgingsstaat niet zozeer  de 
handd van de socialisten en liberalen, maar  van hun grote concurrenten, de 'confessionele' - katholieke 
enn protestants-christeiijke - partijen en organisaties. Volgens Van Doorn weerspiegelt vooral de vorm 
vann de Nederlandse verzorgingsstaat het streven van deze partijen en organisaties naar  eigen, autonome 
maarr  door  de staat gefinancierde sociale regelingen, door  Van Doorn kernachtig samengevat in het 
adagiumm 'baas in eigen huis en het huis ten laste van de gemeenschap'. Ook Van Doorn heeft zijn 
hypothesee echter  nooit met historisch feitenmateriaal onderbouwd.8 

Eenn derde, meer  uitgewerkte hypothese is tenslotte afkomstig van A. de Swaan. In zijn boek Zorg en de 
staatstaat (1989) tracht De Swaan een verklarin g te geven voor  het ontstaan van sociale zekerheidsstelsels in 
eenn vijfta l Westerse staten, waaronder  Nederland. Hij  bedient zich hierbij  van een door  hemzelf 
ontworpenn 'partijenmoder. 9 In dit model maakt De Swaan onderscheid tussen vier  partijen, die in de 
doorr  hem behandelde landen bij  de opbouw van het sociale stelsel een belangrijke rol hebben gespeeld: 
dee arbeiders, de werkgevers, de kleine burgerij  en 'het regime'. De coalitie die de sociale wetgeving 
uiteindelij kk  tot stand bracht bestond telkens uit twee of meer  van deze groepen, maar  de samenstelling 
vann de coalitie verschilde volgens De Swaan van land tot land. Een 'activistisch regime* van politici en 
bureaucratenn vormde de enige noodzakelijke partij : 

Alss een regime besloot voor de zaak te strijden, kon het dingen naar de steun van de werkgevers en alleen op de invloed van de 
arbeiderss anticiperen (de Duitse situatie), het kon de steun van arbeiders trachten te werven en alleen maar anticiperen op de 
etsenn van de werkgevers (de Engelse en Amerikaanse situatie), of het kon een drie-partijen-coalitie vormen (de Franse en 
Nederlandsee situatie). 

Slechtss één groep weigerde volgens De Swaan pertinent deel te nemen aan welke coalitie dan ook. Dit 
wass de kleine burgerij  - 'boeren, kleine ondernemers en ambachtslieden' - die overal en altij d tegen 
wass en zodoende 'de rem' op sociale wetgeving vormde.11 In tegenstelling tot de arbeiders, de 
werkgeverss en het regime liet de kleine burgerij  zich niet zo zeer  leiden door  materiële belangen en 
macht,, maar  door  'angst en woede' en door  'een verwerping van maatschappelijke gelijkheid'.12 

Inn Nederland werd het verzet van de kleine burgerij  tegen sociale wetgeving volgens De Swaan 
echterr  grotendeels gesmoord in de verzuiling: de incorporatie van de kleine bezitters in vooral de 
katholiekee en protestants-christeiijke zuilen voorkwam dat zij  hun belangen duidelijk en eendrachtig 
kondenn verwoorden.13 In een poging hun heterogene electoraat bijeen te houden en hun spilpositie in de 
Nederlandsee politiek te consolideren zochten de confessionele partijen volgens De Swaan van meet af 
aann naar  een 'consensuele grondslag voor  een behoedzaam sociaal beleid'.14 De meervoudige vorm van 
hett  Nederlandse sociale stelsel verklaart hij  dan ook uit de 'wisselvallige, driezijdige coalities', 
bestaandee het regime, de grote werkgevers en de arbeiders, die in verschillende periodes door  de 
confessionelee partijen werden gesmeed.15 

Aangekomenn bij  een historische onderbouwing van deze hypothese en een verklarin g voor  het 
merkwaardigee tempo waarin het Nederlandse stelsel zich heeft ontwikkeld ziet ook De Swaan zich 
echterr  gesteld voor  een onoverbrugbaar  probleem. Net als de eerder  behandelde auteurs komt hij  tot de 
conclusiee dat een enigszins samenhangend sociaal stelsel in Nederland lang op zich liet wachten, maar 
eenn verklarin g voor  dit oponthoud moet ook De Swaan grotendeels schuldig blijven: 'Bi j  gebrek aan 
onderzoekk naar  de politieke geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland kan men slechts gissen 
naarr  de oorzaak van de vertraging.'16 

Mett  deze laatste verzuchting zijn we terug bij  de constatering van Van den Berg aan het begin van deze 
paragraaf::  over  de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid kunnen nauwelijks steekhoudende 
uitsprakenn worden gedaan, omdat het eenvoudigweg ontbreekt aan voldoende samenhangende 
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informati ee over  deze geschiedenis. Afgezien van het gedetailleerde maar  onsamenhangende werk van 
E.B.F.F.. Witter t van Hoogland17 over  de vooroorlogse parlementaire geschiedenis van de sociale 
zekerheidd en de overwegend technische beschrijvingen van G.M.J. Veldkamp18 was de informati e over 
dezee geschiedenis tot voor  kort verspreid over  talloze geschriften die, zoals we later  in dit hoofdstuk nog 
zullenn zien, bovendien op een bijzondere wijze zijn gekleurd. 

Inn de afgelopen jaren heeft een aantal auteurs echter  geprobeerd deze lacune in de geschiedschrijving te 
vullenn door  de gegevens en feiten uit de bestaande literatuur  te ordenen en te analyseren. Dit belangrijke 
pionierswerkk heeft een aantal boeken opgeleverd, die de eerder  beschreven hypothese van Van Doorn, 
enn tot op zekere hoogte de hypothese van De Swaan, ondersteunen: het Nederlandse stelsel van sociale 
zekerheidd is het product van de inzet van de confessionele partijen en belangengroepen en het stelsel zelf 
kann om die reden als 'confessioneel'  worden gekarakteriseerd.19 In deze en de volgende paragraaf zal ik 
aann deze hypothese meer  aandacht besteden dan aan de tot nu toe behandeld theorieën en wel om drie 
redenen.. Allereerst zijn de auteurs van de 'confessionele school'  zoals gezegd de eersten en voorlopig 
dee enigen geweest die hun hypothese over  de ontwikkeling van het Nederlandse stelsel uitgebreid met 
historischh materiaal hebben onderbouwd.20 Om die reden is hun analyse veel beter  dan die van de eerder 
behandeldee auteurs op waarde te schatten. Daarbij  biedt een behandeling van hun werk, juist door  de 
historischee onderbouwing, de lezer  een eerste kennismaking met het onderwerp van dit boek. En 
tenslottee kan aan de hand van een analyse van het werk van de auteurs uit de confessionele school een 
aantall  problemen worden blootgelegd, die in de analyse van de geschiedenis van het Nederlandse stelsel 
eenn belangrijke rol spelen. 

Dee eerste die het verband tussen het confessionalisme en de ontwikkeling van het Nederlandse stelsel 
vann sociale zekerheid op min of meer  samenhangende wijze heeft uitgewerkt is M.B. ter  Borg. In een 
artikell  uit 1986 verdedigt Ter  Borg de stelling dat de confessionelen in hoge mate verantwoordelijk 
warenn voor  het tempo waarin het sociale stelsel zich in de twintigste eeuw heeft ontwikkeld en de vorm 
diee het uiteindelijk heeft gekregen - echter  niet omdat zij  met zoveel inzet naar  de totstandkoming van 
ditt  stelsel hebben gestreefd, maar  juist omdat zij  tegen iedere vorm van door  de staat gesanctioneerde 
verzekeringenn en voorzieningen waren. Volgens Ter  Borg moet het Nederlandse confessionalisme 
wordenn beschouwd als een 'in oorsprong antimodernistische beweging, als een bange reactie, 
aanvankelijkk  van een elite, later  van een bredere massa in een grotendeels traditionele agrarische 
samenlevingg op een moderne, zich differentiërende maatschappij'.21 De confessionelen streefden naar 
herstell  van de oude samenleving, zoals die had bestaan voordat de (Franse) Revolutionairen hun 
verwerpelijkee ideeën over  Europa hadden verspreid. Om dit doel te bereiken ontketenden de 
confessionelenn in de loop van de negentiende eeuw een ware kruistocht tegen de 'kinderen van de 
Revolutie',, die zij  vooral in de opkomende liberale en socialistische bewegingen meenden te ontwaren. 
Tegenoverr  het centralisme dat deze nieuwlichters propageerden stelden de confessionelen het ideaal van 
kleine,, lokale samenlevingsverbanden en tegenover  de notie van de autonome mens het christelijk e 
geloof.. In dit 'confessionele maatschappijbeeld' was geen plaats voor  verstatelijkte sociale zorg, omdat 
ditt  strijdi g was met de Bijbelse notie van 'naastenliefde', waarin het directe contact tussen gever  (de 
gelovigen,, de gemeente of parochie) en ontvanger  (de arme) centraal stond. Ter  Borg: 

Naastenliefdee betekent gevoelde en door God geïnspireerde verantwoordelijkheid voor elkaar. Het is moeilijk in te zien, hoe dit 
doorr de staat, opgevat als centrale, nationale overheid geregeld kan worden. Als dat al kan, dan toch in ieder geval niet door de 
goddelozee overheid die we van de Revolutie hebben geërfd. Dus moet een door de staat geregelde sociale zekerheid als een 
ernstigg tekortschieten van de mens tegenover zijn medemens en tegenover God gezien worden. Verstatelijkte sociale zekerheid 
iss een teken van zondigheid. Zie hier de negatieve houding van de confessionelen tegenover de sociale zekerheid. 

Dezee negatieve houding was echter  niet alleen ingegeven door  leerstellige rechtlijnigheid, aldus Ter 
Borg,, maar  ook door  meer  prozaïsche overwegingen. In hun strij d tegen de 'Revolutie' bemerkten de 
confessionelenn namelijk al snel dat het hen aan voldoende macht ontbrak om de samenleving geheel 
naarr  hun hand te zetten en moderne ontwikkelingen te keren. Daarom richtten zij  op den duur  hun 
energiee meer  en meer  op de eigen gemeenschap, met als uiteindelijk resultaat de verzuiling. Het doel 
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werdd nu deze allengs in isolement verkerende gemeenschap te beschermen tegen kwalijk e invloeden van 
buitenn en vooral tegen de pretenties van de nationale overheid - ook op het terrein van de sociale zorg. 
Wanneerr  de gelovige armen en arbeiders in geval van nood immers bij  de staat konden aankloppen voor 
hulpp en niet langer  op de christelijk e sociale instellingen waren aangewezen, was de kans levensgroot 
datt  zij  hun geloofsgenoten uiteindelijk de rug zouden toekeren en de zuil zou desintegreren. 

Hett  pijnlijk e was echter  dat volledige afwijzing van staatsbemoeienis op termijn hetzelfde effect 
zouu kunnen sorteren. '[D]oor  de economische ontwikkeling*  waren de confessionele organisaties 
volgenss Ter  Borg namelijk steeds minder  goed in staat hun verplichtingen jegens de armen na te komen, 
waardoorr  zij  hun heil dreigden te zoeken bij  andere, vooral socialistische organisaties, die wel 
voorstanderss van staatsingrijpen waren. Dit 'confessionele dilemma met betrekking tot de sociale 
zekerheid''  was volgens Ter  Borg 'onoplosbaar' en de 'enige optie' die de confessionelen resteerde was 
eenn 'politiek van schipperen en uitstellen'.23 

Inn het vervolg van zijn artikel gaat Ter  Borg niet werkelijk in op de wijze waarop deze confessionele 
strategiee in de dagelijkse politieke praktij k werd vormgegeven. Zij n analyse lijk t op het eerste gezicht 
nietteminn goed aan te sluiten bij  de beschrijving die andere auteurs hebben gegeven van de periode vóór 
dee Tweede Wereldoorlog, toen de confessionelen voortdurend over  een parlementaire meerderheid 
beschikten,, maar  niet in staat of niet bereid waren deze meerderheid aan te wenden om wetgeving van 
dee grond te krijgen.24 De grote vraag is echter  hoe zijn analyse is te rijmen  met de naoorlogse 
geschiedenis,, toen de confessionelen (althans de katholieken) de sociale zekerheid omarmden en de 
wetgevingg in een stroomversnelling kwam? 

Hett  antwoord dat Ter  Borg op deze vraag formuleert is opmerkelijk. Naast enkele door  andere auteurs 
geopperdee verklaringen, die hij  echter  als ontoereikend terzijde schuift, noemt Ter  Borg als belangrijkste 
oorzaakk van deze omslag het naoorlogse 'triomfalisme' van de confessionelen. Dit triomfalisme kwam 
volgenss hem voort uit 

alless wat in de maatschappij en in het staatsbestel bereikt was. Uit het feit dat men langzamerhand gewend was aan het 
uitoefenenn van de macht in de staat, die men decennia gehad had, maakte dat men zich tot op grote hoogte met de staat was gaan 
identificeren.. Het wantrouwenn tegen de staatt was dan ook sterk verminderd. 

Ditt  lijk t mij  geen afdoende verklarin g voor  het verdwijnen van de bezwaren die de confessionelen 
volgenss Ter  Borg vóór  de oorlog koesterden tegen de komst van verstatelijkte sociale zorg. Op welke 
wijzee hadden zij  afgerekend met hun angst voor  het uiteenvallen van de zuilen als gevolg van 
staatsbemoeienis?? En waarom was het Bijbelse ideaal van naastenliefde nu geen obstakel meer  voor 
wetgeving?? Vreemd genoeg komt Ter  Borg aan het slot van zijn artikel niet meer  op deze bezwaren 
terug.. Nog vreemder  is dat hij  het confessionele triomfalisme vervolgens verklaart uit het slagen van de 
'corporatistischee inrichtin g en de decentralisatie van de sociale zekerheid', die vooral de katholieken 
haddenn nagestreefd.26 Blijkbaar  beschikten de confessionelen, of althans sommigen van hen, weldegelijk 
overr  een constructieve opvatting over  sociale zekerheid en was hun verzet tegen wetgeving niet zo 
resoluutt  als Ter  Borg beschrijft. 

Ditt  laatste is ook de opvatting van M. Hertogh en J. Roebroek, die in een artikel uit 1993 (Roebroek), 
eenn proefschrift uit 1998 (Hertogh) en een gezamenlijk boek uit datzelfde jaar  het eerste gedetailleerde 
enn enigszins samenhangende overzicht van bijna tweehonderd jaar  sociale zekerheid in Nederland 
hebbenn afgeleverd.27 Het beeld dat zij  hierin schetsen van de confessionele opvattingen over  sociale 
zekerheidd is welhaast volmaakt tegengesteld aan dat van Ter  Borg. De confessionelen waren volgens 
Hertoghh en Roebroek geen principiële tegenstanders, maar  juist gematigde, later  zelfs enthousiaste 
voorstanderss van sociale zekerheid. 

Naa het eerste Christelij k Sociaal Congres in 1891 en de verschijning van de pauselijke encycliek 
RerumRerum Novarum in datzelfde jaar  was voor  de confessionelen de kwestie niet langer  óf er  door  de staat 
gesanctioneerdee verzekeringen en voorzieningen moesten komen, maar  hoe deze arrangementen 
moestenn worden ingericht. Bij  de oplossing van deze kwestie dienden volgens Hertogh en Roebroek 
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voorall  het katholieke 'subsidiariteitsbeginsel' en het protestants-christelijke principe van 'soevereiniteit-
in-eigen-kring',, die ook ten grondslag lagen aan de confessionele strijd voor bijzonder onderwijs, als 
leidraad.. De aanpak van maatschappelijke problemen en de uitvoering van sociale taken dienden zoveel 
mogelijkk in handen te worden gelegd van de 'direet-belanghebbenden', in het geval van de sociale 
zekerheidd van de werkgevers, de arbeiders en hun organisaties. Daarmee was overigens niet gezegd dat 
dee staat van iedere inmenging moest afzien. Als wetgever, als toezichthouder en waar nodig als mede-
uitvoerderr van sociale regelingen was de overheid volgens de katholieken en protestanten onmisbaar. Zo 
werdd de sociale zekerheid tot één van de speerpunten in het confessionele streven naar 
'maatschappelijkee ordening' en hervorming van de arbeidsverhoudingen, met als uiteindelijk doel de 
verzoeningg van arbeid en kapitaal.28 

Ditt streven was volgens Hertogh en Roebroek op termijn zeer succesvol. Door gebruik te maken van 
hunn dominante positie in de Nederlandse politiek en maatschappij slaagden de confessionelen erin om 
dee sociale zekerheid bijna volledig naar hun hand te zetten en naar eigen principes in te richten. Het 
uitgebreidee stelsel dat na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam betitelen beide auteurs dan ook als 
eenn 'confessionele verzorgingsstaat', met 'typisch confessionele trekken' als de eerder genoemde bi- en 
tripartietee uitvoeringsorganisatie en de bijzondere nadruk op het gezin (kinderbijslag, 
kostwinnersbeginsel). . 

Dee analyse van Hertogh en Roebroek is dus in zekere zin het spiegelbeeld van Ter Borgs analyse -
hetzelfdee geldt echter voor het grote probleem waarvoor zij zich geplaatst zien. Wanneer wordt 
aangenomenn dat de confessionelen van meet af aan voorstanders waren van sociale zekerheid en al in 
eenn vroeg stadium over een blauwdruk voor de inrichting daarvan beschikten, waarom duurde het dan 
nogg tot na de Tweede Wereldoorlog voordat zij hun plannen daadwerkelijk in wetgeving wisten om te 
zetten?? Roebroek laat deze vraag in zijn artikel onbeantwoord; Hertogh wijst in de conclusie van haar 
boekk echter op een tweetal, naar haar opvatting dwingende historische omstandigheden.30 

Dee eerste verklaring voor deze vertraging moet volgens Hertogh worden gezocht in de 'politieke 
blokkade'' die tussen 1901, toen de eerste sociale verzekering (de Ongevallenwet) tot stand kwam, en 
19188 in het Nederlandse parlement bestond. Noch de confessionelen, noch de 'linkse' (liberale en 
socialistische)) partijen konden in deze periode over een meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer 
beschikken,, waardoor beide kampen eikaars plannen met de sociale zekerheid konden dwarsbomen, en 
ditt ook daadwerkelijk deden.31 

Mett de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 kwam aan deze frustrerende situatie echter 
eenn einde. De confessionelen veroverden in beide Kamers een absolute meerderheid en zouden die 
meerderheidd tot diep in de jaren zestig niet meer afstaan. Deze politieke machtsverschuiving bleek 
echterr niet voldoende om de patstelling in de strijd om de sociale zekerheid te doorbreken. De 
verzekeringskwestiee bleef zich tot aan de Duitse bezetting voortslepen: in alle partijen stond zij boven 
aann de agenda, maar niemand slaagde erin de kwestie ook daadwerkelijk op te lossen. 

Dee verklaring die Hertogh voor deze tweede 'politiek blokkade' geeft is opmerkelijk. Zij meent dat van 
wetgevingg vóór de Tweede Wereldoorlog weinig terecht kwam, omdat de confessionelen het onderling 
niett eens konden worden over de vorm waarin de wetgeving moest worden gegoten.32 De christelijk-
historischenn van de CHU waren zelfs lange tijd van mening dat dwingende wetgeving overbodig en 
onwenselijkk was. Zij betoogden dat sociale verzekeringen en voorzieningen slechts levensvatbaar 
waren,, wanneer deze regelingen door de direct-belanghebbenden - lees: de werkgevers - zélf waren 
opgezett en werden uitgevoerd. De overheid kon de vorming van dergelijke regelingen aanmoedigen, 
bijvoorbeeldd door verzekeringskassen met subsidies te ondersteunen, maar zij diende zich volgens de 
CHUU voor het overige zoveel mogelijk afzijdig te houden. 

Dezee opvatting werd in grote lijnen onderschreven door de ARP. Tegelijkertijd voelden veel 
antirevolutionairenn zich echter schatplichtig aan hun overleden partijgenoot A.S. Talma, die in de jaren 
1910-19133 een ingenieus stelsel van 'Raden van Arbeid' had ontworpen, waarin werkgevers, arbeiders 
enn ambtenaren gezamenlijk de uitvoering van verplichte verzekeringen voor hun rekening moesten 
nemen.. De ARP zou in het Interbellum constant op twee gedachten blijven hinken en dan weer een 
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initiatie ff  in de ene, dan weer  een wetsvoorstel in de andere richtin g steunen. De voorkeur  van de derde 
confessionelee partij , de katholieke RKSP, tenslotte lag volgens Hertogh bij  een stelsel, waarin door  de 
overheidd erkende 'bedrijfsverenigingen', die door  de werkgevers- en arbeidersorganisaties gezamenlijk 
warenn opgericht, het alleenrecht op uitvoering kregen toegewezen.33 

Eenheidd van opvatting was in confessionele kringen derhalve ver  te zoeken, zo blijk t uit Hertoghs 
beschrijving.. Het is dan ook onduidelijk waarom zij  in de rest van haar  studie over  'de confessionele 
ideologie''  en 'het confessionele socialezekerheidsstelser  spreekt. Een dergelijk, eenduidige ideologie 
bestondd niet en ook het sociale stelsel dat na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam werd, zo blijk t 
opnieuww uit Hertoghs eigen weergave van de feiten, niet door  de 'confessionelen', maar  door  de 
katholiekenn en sociaal-democraten opgebouwd. De Nederlandse verzorgingsstaat of sociale zekerheid 
kann dus bezwaarlijk als 'confessioneel'  worden aangeduid - hooguit als 'katholiek' . 

Dezee laatste constatering brengt ons bij  het werk van K. van Kersbergen. In zijn boek Social Capitalism 
-- A Study of Christian Democracy and the Welfare State (1995) probeert Van Kersbergen aannemelijk 
tee maken dat de specifieke vorm en de historische ontwikkeling van een aantal Westeuropese stelsels 
vann sociale zekerheid,34 waaronder  het Nederlandse, niet zijn te begrijpen wanneer  men zich blijf t blind 
starenn op de relatieve macht of onmacht van de sociaal-democratische arbeidersbeweging, zoals in de 
internationaal-vergelijkendee literatuur  dikwijl s gebeurt. In deze landen waren het immers niet de sociaal-
democratische,, maar  de christen-democratische - en vooral: democratisch-katholieke - partijen die de 
verzorgingsstaatt  hebben opgebouwd. Anders dan veelal wordt aangenomen deden deze partijen dit 
volgenss Van Kersbergen op basis van een weloverwogen strategie en een eigen volwassen ideologie.35 

Dezee ideologie werd (en wordt) gekenmerkt door  een op het eerste gezicht tamelijk paradoxale mix 
vann beginselen; beginselen overigens die we in rudimentair e vorm reeds bij  Hertogh, Roebroek en Ter 
Borgg zijn tegengekomen. Het fundament van deze ideologie werd volgens Van Kersbergen gevormd 
doorr  een 'organisch maatschappijbeeld'. De christen-democraten benadrukten de variëteit aan 
maatschappelijkee 'sferen' of 'subsystemen' die tot op zekere hoogte autonoom zijn: de markt, de staat 
enn het grote aantal organisaties en instituties, dat tegenwoordig veelal met de term 'maatschappelijk 
middenveld''  wordt aangeduid. In deze veelheid van sferen nam het gezin een belangrijke plaats in. De 
christen-democratenn beschouwden het als de 'hoeksteen van de samenleving' en als het instituut bij 
uitstek,, dat individuen in staat stelt om hun 'natuurlijk e rol'  in de samenleving te vervullen: de man als 
kostwinnerr  en gezinshoofd, de vrouw als moeder  en echtgenote.36 

Dee christen-democratische ideologie vorderde volgens Van Kersbergen echter  tevens een 
klassenoverstijgendee en pragmatische, maar  niettemin religieus geïnspireerde 'politiek van bemiddeling' 
(politics(politics of mediation), gericht op het instandhouden en waar  nodig herstellen van de 'natuurlijk e en 
organischee harmonie in de samenleving'. Van Kersbergen: 

Dee schijnbaar open-einde-ideologie van de christen-democratie heeft geresulteerd in een opmerkelijk aanpassingsvermogen. De 
centralee concepties van de christen-democratie weerspiegelen deze unieke capaciteit en maken haar mogelijk. De christen-
democratiee is hier om die reden gedefinieerd als de belichaming van maatschappelijke plooibaarheid. Religie of religieus appèl 
zijnn de mechanismen waarmee een aantrekkingskracht wordt geproduceerd, die de grenzen tussen sociale categorieën 
overschrijdt.. De integratie van een veelheid aan maatschappelijke belangen is niet alleen een basiskenmerk van de beweging-
zijj  vormt haar reden van bestaan. 

Dee combinatie van maatschappijbeeld en religieus geïnspireerd pragmatisme verklaart, aldus Van 
Kersbergen,, de grote variëteit binnen de groep van landen die volgens hem door  christen-democratische 
partijenn werden en soms nog worden gedomineerd en tevens de opmerkelijke verschillen tussen de 
verzorgingsstatenn die deze partijen in hun landen hebben opgebouwd. 

Eenn van de voornaamste middelen waarmee de christen-democratie belangentegenstellingen heeft 
trachtenn te verzoenen was het sociale beleid. Ook dit sociale beleid vertoonde volgens Van Kersbergen 
eenn aantal typisch christen-democratische elementen, voortkomend uit een specifieke 'sociale leer'. 
Dezee sociale leer  was niet simpelweg afgeleid uit kerkelijk e doctrines, sterker  nog: de uitgangspunten 
vann de leer  waren in meerdere opzichten tegengesteld aan de eeuwenoude visie van de Rooms-
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katholiekee Kerk op armoede en naastenliefde. Met Ter Borg is Van Kersbergen van mening dat de 
traditionelee en, in het geval van de katholieken, Vaticaanse sociale leer weinig ruimte liet voor 
staatsingrijpenn op sociaal terrein. In deze leer werd de bestaande maatschappelijke en kapitalistische 
ordee als door God gegeven en om die reden als juist en onveranderlijk beschouwd. De oorzaak van 
armoedee moest dan ook niet worden gezocht in de onvolmaaktheid van deze orde, maar in het kwalijke 
gedragg van de arme zelf. Armoede kwam voort uit de zonde, uit morele decadentie en religieus falen. 
Medee om die reden kon de arme geen recht doen gelden op ondersteuning en was hij volledig 
afhankelijkk van liefdadigheid.39 

Vann Kersbergen laat zien hoe de juistheid van deze leer in de loop van de negentiende eeuw door 
katholiekee intellectuelen buiten het Vaticaan steeds meer in twijfel werd getrokken. Geconfronteerd met 
dee sociale misère in de nieuwe industriële centra begonnen zij te beseffen dat armoede weldegelijk 
verbandd hield met onvolmaaktheden in de bestaande orde en niet alleen kon worden toegeschreven aan 
hett falen van de armen. Terwijl het Vaticaan bleef vasthouden aan de oude sociale leer ontstond in deze 
kringenn een nieuwe visie op de sociale kwestie - Van Kersbergen spreekt van een 'kleine traditie', als 
tegenhangerr van de officiële Vaticaanse leer (de Grand tradition), waarin het kapitalisme en de 
ongelijkheidd die het produceerde weliswaar werden geaccepteerd, maar de kwalijke bijverschijnselen 
niett langer werden ontkend. In de nieuwe sociale leer werd het causale verband tussen zonde en 
armoede,, dat eeuwenlang door de katholieken was gelegd, in zekere zin omgekeerd: armoede was niet 
hett gevolg van moreel verval en religieus dwalen, maar juist een oorzaak daarvan. Deze ideologische 
omkeringg maakte een actieve sociale politiek voor de katholieken niet alleen aanvaardbaar, maar zelfs 
zeerr wenselijk: interventie was nodig om het proces van geloofsafval en morele ontreddering te keren. 

Inn de twintigste eeuw, maar vooral in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog zouden de katholieke 
partijenn op basis van deze nieuwe sociale leer actief gaan deelnemen aan de opbouw van de 
verzorgingsstaatt en in landen waarin zij dominant waren, zoals Duitsland, Italië en Nederland, de sociale 
arrangementenn vormgeven naar hun eigen ideologische inzichten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
sociaal-democratenn was hun doel hierbij niet het kapitalistische systeem te vervangen ofte hervormen, 
maarr de negatieve gevolgen van ongebreidelde marktwerking te verzachten. Ook volgens Van 
Kersbergenn diende het subsidiariteitsbeginsel hierbij als uitgangspunt: de staat moest kleinere sociale 
eenhedenn 'helpen zichzelf Xe helpen'. In de praktijk kreeg dit beginsel zijn neerslag in de twee dominante 
kenmerkenn van de christen-democratische verzorgingsstaat: de nadruk op het gezin en de betrokkenheid 
vann de direct-belanghebbenden bij de uitvoering van publieke regelingen. De hybride relatie tussen de 
staat,, het maatschappelijke middenveld en de markt, die door de toepassing van vooral de katholieke 
uitgangspuntenn ontstond, wordt door Van Kersbergen aangeduid met de term 'sociaal kapitalisme' 
{social{social capitalism). 

Inn zijn studie probeert Van Kersbergen dus in zekere zin de tegengestelde benaderingen van Ter Borg en 
Hertogh/Roebroek,, die hierboven zijn beschreven, met elkaar in overeenstemming te brengen. Hij doet 
ditt door te wijzen op de ideologische 'evolutie' die in katholieke kring zou hebben plaatsgevonden. 
Geconfronteerdd met de sociale kwestie hadden de katholieken hun visie op armoede en kapitalisme 
bijgesteldd en een programma van sociale hervormingen ontworpen, dat vervolgens de grondslag ging 
vormenn van de verzorgingsstaten in de landen waarin zij een dominante positie innamen. In zijn studie 
beschrijftt Van Kersbergen echter niet op welke wijze dit programma van sociale hervormingen tot stand 
kwamm en hoe - en of— de inhoud hiervan voortvloeide uit de nieuwe sociale leer. Zijn analyse van de 
ontwikkelingg in het katholieke denken stopt aan het begin van de twintigste eeuw en zijn beschrijving 
vann de christen-democratische sociale politiek begint na de Tweede Wereldoorlog.41 Daartussen gaapt 
eenn gat van bijna vijfti g jaar, waarin de concretisering van de nieuwe sociale leer volgens Van 
Kersbergenn zou hebben plaatsgevonden - hij beschrijft dit proces echter niet. 

Dee vraag dringt zich op hoe Van Kersbergen dan het concrete sociale programma heeft achterhaald dat 
dee katholieken op basis van de nieuwe sociale leer zouden hebben ontwikkeld? Het merkwaardige is dat 
hijj  dit distilleert uit de kenmerken van de verzorgingsstaten, die volgens hem nu juist naar het beeld van 
dee ideologie waren geschapen. Anders gezegd: Van Kersbergen projecteert de kenmerken terug in de 
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tijdd en veronderstelt dat zij reeds aanwezig waren in de door hemzelf opgevoerde kleine traditie. Dit nu, 
zoo blijkt uit zijn eigen beschrijving, was niet het geval. De nieuwe sociale leer maakte een actieve 
betrokkenheidd van de katholieken bij de sociale politiek wellicht mogelijk, maar schreef niet voor wat er 
concreett moest gebeuren.42 

Inn die zin verschilde Van Kersbergens kleine traditie niet wezenlijk van de officiële Vaticaanse 
leer.. In zijn encycliek Rerum Novarum was paus Leo XII I in zekere zin tot dezelfde conclusie gekomen 
alss de katholieke hervormers buiten het Vaticaan, maar had ook hij geen concrete oplossingen en 
beleidsvoorstellenn geformuleerd - niet omdat het Vaticaan de voeling met de sociale werkelijkheid had 
verloren,, zoals Van Kersbergen suggereert,43 maar omdat het bij iedere concrete stellingname het risico 
liepp een deel van de gelovige achterban van zich te vervreemden.44 Het beeld dat Van Kersbergen in zijn 
boekk schetst van de ideologische discussie over de sociale kwestie buiten het Vaticaan is dan ook 
tamelijkk eenzijdig: er bestond niet één onbetwiste opvatting over de wijze waarop dit vraagstuk kon 
wordenn opgelost. Integendeel, vrijwel overal in Europa zou de sociale kwestie de katholieke partijen tot 
diepp in de twintigste eeuw tot op het bot blijven verdelen. Van Kersbergen ziet dit echter niet, omdat hij 
dezee worsteling in de vooroorlogse periode eenvoudigweg onbesproken laat.45 

Hadd hij dit niet gedaan, dan moest hem zijn opgevallen hoe groot ook de verdeeldheid in de Nederlandse 
katholiekee gemeenschap over de kwestie van arbeidersbescherming en sociale zekerheid was.46 Zoals 
wee in het vervolg van dit boek nog zullen zien was men het over vrijwel alle fundamentele vraagstukken 
diee de discussie over sociale zekerheid omgaven decennia lang oneens: over de juridische status, over de 
premiebetaling,, over de hoogte van de uitkering, maar vooral over de vraag wie de sociale regelingen 
zouu moeten gaan uitvoeren. Welhaast elke denkbare oplossing voor het organisatieprobleem kon in 
katholiekee kring worden aangetroffen en werd wel door één of meerdere groepen verdedigd: geen 
socialee verzekeringen (het oude liberaal-katholieke establishment), vrijwillig e verzekeringen uitgevoerd 
doorr de werkgevers (de katholieke boerenorganisaties), verplichte verzekeringen uitgevoerd door de 
werkgeverss (deel katholieke industriëlen), verplichte verzekeringen uitgevoerd door de staat (deel 
katholiekee industriëlen en deel katholieke arbeidersbeweging) en verplichte verzekeringen uitgevoerd 
doorr arbeiders, werkgevers en de staat gezamenlijk (deel katholieke vakbonden en katholieke 
intelligentsia).. Om de juistheid van deze oplossingen aan te tonen deden verschillende van deze groepen 
niett zelden een beroep op Rerum Novarum, dat inderdaad vaag genoeg was om vrijwel alle opties van 
eenn rechtvaardiging te voorzien.47 Zoals we in Hoofdstuk 11 van dit boek nog zullen zien zou het tot het 
eindee van de jaren twintig duren voordat de belangrijkste katholieke belangengroepen erin slaagden een 
compromiss te formuleren, dat voor de meeste groepen in de katholieke zuil aanvaardbaar was: de 
uitvoeringg van de sociale verzekeringen zou worden opgedragen aan door de overheid erkende 
'bedrijfsverenigingen',, waarin de centrale werkgeversorganisaties en vakbonden het samen voor het 
zeggenn hadden. Dit compromis werd in 1929 met steun van de sociaal-democraten in de Ziektewet 
verankerdd en zou in de daaropvolgende decennia het uitgangspunt worden bij de opbouw van een 
belangrijkk deel van de Nederlandse sociale zekerheid. 

Toenn dit compromis eenmaal was bereikt en een belangrijk conflict in eigen kring was geneutraliseerd, 
gingenn de katholieken deze nuchtere uitruil van materiële wensen echter met hand en tand verdedigen 
tegenn aanslagen van binnen en buiten de zuil en presenteren als een 'typisch katholieke' oplossing, 
stoelendd op Rerum Novarum en voortbouwend op het 'aloude principe van subsidiariteit'.48 In 
werkelijkheidd was de katholieke oplossing een mengelmoes van elementen die aan andere politieke 
stromingenn waren ontleend, of in ieder geval ook daar én eerder konden worden aangetroffen.49 

Ongeveerr hetzelfde gold voor de sociale leer die volgens de katholieken - én volgens Hertogh, 
Roebroekk en Van Kersbergen - aan deze oplossing ten grondslag lag. Zo verschilde bijvoorbeeld de 
'typischh katholieke' opvatting over het kapitalisme niet of nauwelijks van de ideeën die al jaren tevoren 
inn liberale kring waren ontwikkeld. Ook de liberalen zagen de schaduwzijden van dit economisch 
systeemm en ook velen van hen waren bereid tot het nemen van maatregelen die echter niet de 
fundamentenn van de maatschappelijke orde mochten aantasten.50 Wat de katholieken (later) 
subsidiariteitt noemden, werd door een deel van de liberalen aangeduid met de term 'zelf-doen': niet de 
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overheidd maar de direct-belanghebbenden dienden zoveel mogelijk met de uitvoering van sociale 
arrangementenn te worden belast. 

Zelfss de nadruk in de Nederlandse verzorgingsstaat op het gezin en het gezinsinkomen en de 
implicietee visie op de rolverdeling tussen man en vrouw, die daaraan ten grondslag ligt, waren niet 
typischh katholiek of confessioneel. Deze, zo men wil , traditionele visie op sekse en opvoeding was tot 
diepp in de twintigste eeuw gemeengoed in alle belangrijke politieke stromingen.51 Pas in de jaren zestig 
enn zeventig deden de sociaal-democraten, en in mindere mate de liberalen, langzaam maar zeker afstand 
vann deze historische erfenis en kon het beeld ontstaan van de christen-democraten als soevereine 
verdedigerss van het gezin. 

133 De vicieuze cirkel van de verzuiling 
Inn de vorige paragraaf zijn de theorieën van vier auteurs over het ontstaan van het Nederlandse stelsel 
vann sociale zekerheid de revue gepasseerd. Deze auteurs hebben allen geprobeerd de twee brandende 
kwestiess in het onderzoek naar de geschiedenis van het stelsel - de kwesties van tempo en vorm - op te 
lossenn door te wijzen op de invloed van de confessionelen in de Nederlandse politiek en maatschappij. 
Inn deze opzet zijn de auteurs naar mijn opvatting echter niet geslaagd. In plaats van de twee brandende 
kwestiess op te lossen zijn zij verstrikt geraakt in een nieuw probleem: het probleem van 'interferentie' 
tussenn beide kwesties, dat wil zeggen de schijnbare onmogelijkheid beide kwesties tegelijkertijd op te 
lossen. . 

Dee eerste auteur, Ter Borg, presenteert een verklaring voor het tempo waarin het stelsel zich heeft 
ontwikkeld,, maar slaagt er vervolgens niet in ook de vorm te duiden. Zijn veronderstelling dat de 
confessionelenn principiële tegenstanders van sociale zekerheid waren maakt het hem onmogelijk te 
verklarenn waarom diezelfde confessionelen later dan toch hun medewerking aan de opbouw van een 
sociaall  stelsel verleenden. 

Hertoghh en Roebroek geven in hun werk een verklaring voor de vorm die het sociale stelsel in de 
loopp van de tijd heeft gekregen, maar raken vervolgens verstrikt in het tempo-probleem. Anders dan Ter 
Borgg veronderstellen zij dat de confessionelen van meet af aan voorstanders van sociale zekerheid 
warenn en na de Tweede Wereldoorlog een duidelijk stempel hebben gedrukt op de inrichting van het 
stelsel.. Deze veronderstelling staat vervolgens echter een verklaring van het tempo in de weg: als de 
confessionelenn al zo vroeg voorstanders van sociale zekerheid waren, waarom duurde het dan zolang 
voordatt zij de opbouw van een sociaal stelsel ter hand namen? 

Vann Kersbergen, ten slotte, lijk t het probleem van interferentie te ontlopen door te betogen dat de 
confessionelenn of katholieken in loop van de tijd een evolutie van tegen- naar voorstanders van sociale 
zekerheidd doormaakten. Hij verzuimt echter aannemelijk te maken dat deze evolutie ook daadwerkelijk 
plaatsvond. . 

Hett probleem van interferentie dat we bij de behandelde auteurs hebben aangetroffen lijk t te kunnen 
wordenn herleid tot een cruciale, maar onuitgesproken veronderstelling in hun werk. Dit is de 
veronderstellingg dat er met betrekking tot de geschiedenis van de sociale zekerheid überhaupt van 'de 
confessionelen'' of 'de katholieken' kan worden gesproken - dat er zoiets bestond als een eenduidige 
confessionelee visie op de kwestie van zorg en zekerheid en dat de confessionelen in de strijd om de 
socialee zekerheid een eenheid vormden. Deze veronderstelling wordt door geen van de behandelde 
auteurss echter expliciet onderbouwd en kan naar mijn opvatting ook niet van een overtuigende 
onderbouwingg worden voorzien. In de vorige paragraaf heb ik, mede op basis van materiaal dat door de 
auteurss zelf in hun werk is aangeleverd, getracht aannemelijk te maken dat een eenduidige en 
voorafgaandee confessionele ideologie ten aanzien van de sociale zekerheid niet bestond en dat van een 
eensgezindd optreden van de confessionelen in deze kwestie in ieder geval tot aan de jaren dertig van de 
twintigstee eeuw geen sprake was. 

Maarr hoe zijn de behandelde auteurs er dan toch toe gekomen eenheid van handelen en ideologie te 
veronderstellen?? Deze vraag is lastig te beantwoorden, omdat geen van de auteurs deze stap expliciet 
legitimeert.. Ik wil niettemin op twee factoren wijzen die bij deze stap een belangrijke rol lijken te 
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hebbenn gespeeld: respectievelijk de keuze van hun bronnen en de (impliciete) keuze van het perspectief 
vann waaruit zij  de geschiedenis van het Nederlandse stelsel beschrijven. 

Inn de afgelopen jaren heeft een aantal historici en sociale wetenschappers gewezen op de sterke 
verzuildheidverzuildheid van de confessionele Nederlandse geschiedschrijving van vóór  I960.52 Deze 
geschiedschrijvingg wordt volgens hen niet alleen gekenmerkt door  een voorkeur  voor  een aantal 
historischee onderwerpen (de achterstelling en emancipatie van de gereformeerden en katholieken in de 
negentiendee en twintigste eeuw, de Schoolstrijd, de Grote Mannen, etc), maar  ook door  een specifieke 
vertekening.. De historicus P.B.M. Blaas spreekt in dit verband van een 'neiging tot een apologetisch 
hodiecentrisme': : 

Dee kerkelijke verzuilde historische belangstelling kende niet slechts haar eigen onderzoeksterreinen, ook de wijze van 
benaderenn had opvallende trekken. In haar nationale gerichtheid diende zij tevens meestal indirect de emancipatie van de eigen 
groep.. Dit leverde soms een geschiedschrijving op, ernstig en apologetisch van toon, die minder in staat was tot een ironiserend 
afstandd nemen van datgene wat zij als haar eigen erfgoed beschouwde. [...] [D]e herinnering van het eigen verleden was uiterst 
functioneel,, zij verstevigde het fundament van waaruit men dacht en handelde. Het viel ook niet moeilijk het zo diep historisch 
geworteldee verzuilingssysteem te legitimeren. 

Dee verzuilde geschiedschrijving leverde derhalve niet alleen een eenzijdig verslag van het verleden, 
maarr  ook een rechtvaardiging van de positie waarin de betreffende bevolkingsgroep op dat moment 
verkeerde.. De historische noodzaak en legitimiteit van de zuil werden sterk benadrukt evenals het 
profetischh inzicht van de Grote Mannen (Groen van Prinsterer, Kuyper, Schaepman) en de kracht en 
eensgezindheidd van hun opvolgers. Niet zelden leidde dit tot een beschrijving van het eigen verleden in 
termenn van continuïteit en eenheid van handelen en ideologie. 

Ditt  gold in nog sterkere mate voor  de geschiedschrijving van de strij d om de Nederlandse sociale 
zekerheidd - voor  zover  deze vóór  1960 door  confessionele historici werd bedreven. Deze strij d was een 
complexx en gevaarlijk onderwerp waaraan slechts een enkeling zijn vingers durfde te branden. Zij  had 
tott  grote verdeeldheid geleid in de katholieke en protestants-christelijke zuilen en was om die reden een 
onderwerpp dat maar  het beste met de mantel der  liefde kon worden bedekt. 

Eenn voorbeeld. In de jaren 1910-1913 presenteerde A.S. Talma, de antirevolutionair e minister  van 
Nijverheid,, Landbouw en Handel in het confessionele kabinet-Heemskerk (1908-1913), het parlement 
eenn aantal wetsvoorstellen dat het fundament moest gaan vormen voor  het toekomstige stelsel van 
socialee zekerheid. De belangrijkste van deze wetsvoorstellen was de Radenwet, waarin de structuur  van 
dee uitvoeringsorganisatie was vastgelegd. Talma stelde voor  de uitvoering van de sociale verzekeringen 
opp te dragen aan zogenaamde Raden van Arbeid, democratisch gekozen organen waarin werkgevers, 
arbeiderss en ambtenaren gezamenlijk zouden beslissen over  het toekenningbeleid. Volgens Talma 
vloeidee deze organisatiestructuur  logisch voort uit de antirevolutionair e beginselen zoals die door  de 
grondleggerss van de ARP, met name Groen van Prinsterer  en Kuyper, in de tweede helft van de 
negentiendee eeuw waren ontwikkeld. 

Eenn flink  aantal leden van de ARP-fractie in de Tweede Kamer dacht daar  echter  anders over. 
Sommigenn van hen betoogden dat Talmas organisatiestructuur  nooit met een verwijzing naar  het 
beginsell  van soevereiniteit-in-eigen-kring kon worden verdedigd. Anderen ging zelfs zover  om op basis 
vann de antirevolutionair e beginselen iedere vorm van verplichte verzekering van de hand te wijzen. Op 
hett  beslissende moment in het debat keerden de antirevolutionair e opposanten zich tegen de 
wetsvoorstellenn van hun eigen minister  en gaven zij  hun stem aan enkele verstrekkende amendementen, 
mett  als gevolg dat slechts een deel van Talmas plannen, in sterk gewijzigde vorm, in het Staatsblad zou 
verschijnenn (meer  over  deze kwestie in Hoofdstuk 8). 

Inn de gereformeerde geschiedschrijving van vóór  1960 is van deze, voor  velen in de zuil traumatische 
episodee in de ARP-geschiedenis weinig of niets terug te vinden. De fundamentele onenigheid in het 
antirevolutionair ee kamp wordt hierin met enkele woorden afgedaan of teruggebracht tot een botsing van 
persoonlijkhedenn of een verschil in intellectuele vermogens. Zo schrijven bijvoorbeeld de 
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antirevolutionairee Tweede Kamerleden J.A. de Wilde en C. Smeenk in hun Het volk ten baat -
GeschiedenisGeschiedenis van de AR-partij (1949) dat Talmas geestverwanten de minister in de debatten 'over het 
algemeenn [...] loyaal steun' gaven. De meningsverschillen tussen Talma en zijn partijgenoten waren 
volgenss de auteurs 'van ondergeschikte betekenis' en konden vooral worden toegeschreven aan het feit 
datt Talma 'in meer dan één opzichte zijn tijd vooruit' was.54 

Dezee weergave van de feiten wordt door Hertogh en Roebroek vrij kritiekloos overgenomen. 
Hertoghh maakt in haar beschrijving bijvoorbeeld wel gewag van de grote weerstand in het parlement 
tegenn de wetsvoorstellen van Talma, maar wijst als bron daarvan aan 'de Kamer', 'de Senaat' of zelfs 
'dee confessionelen'!55 Deze neiging om de verzuilde geschiedschrijvers te volgen in hun analyse van de 
gebeurtenissenn is niet zo verwonderlijk wanneer we bedenken dat Hertogh en Roebroek bijna uitsluitend 
gebruikk hebben gemaakt van secundaire bronnen en niet of nauwelijks primaire bronnen (kranten, 
brochures,, notulen, archieven, dagboeken, etc.) hebben aangeboord. Door deze handelwijze hebben zij 
nietteminn de canon van feiten, zoals die door de verzuilde geschiedschrijvers is opgesteld, herbevestigd 
enn in zekere zin 'secundair-verzuilde' literatuur geproduceerd. 

Dee neiging van de behandelde auteurs om de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid in 
termenn van 'confessionelen' en 'confessionele ideologie' te beschrijven wordt, ten slotte, nog eens 
gevoedd door het perspectief dat zij bij de analyse van de feiten hebben gekozen: het perspectief van de 
verzuiling.. Dit perspectief, dat vanaf de jaren vijfti g met name onder invloed van het werk van J. Kruijt, 
A.. Lijphart en H. Daalder is ontstaan, is in de afgelopen decennia verworden tot een bijna gesloten 
benadering,, waarin de geschiedenis van het laat-negentiende-eeuwse en twintigste-eeuwse Nederland 
welhaastt tot de geschiedenis van de verzuiling wordt gereduceerd en de interne eenheid van de zuilen in 
handelenn en ideologie eenvoudigweg wordt verondersteld.56 

Hett is echter belangrijk te realiseren dat de verzuiling in oorsprong een sociaal-culturele 
aangelegenheidd was. Zij was ontstaan rond een aantal semï-religieuze kwesties waarvan de kerkpolitiek, 
dee zedelijkheid en vooral de financiering van het lager onderwijs de belangrijkste waren. De opkomst 
vann de sociale kwestie aan het einde van de negentiende eeuw stelde de elites van de (nog onvoltooide) 
zuilenn voor een immens probleem, omdat de sociaal-economische problemen die daaraan ten grondslag 
lagenn tegenstellingen genereerden die niet of nauwelijks samenvielen met de scheidslijnen die de 
verzuilingg had voortgebracht. Zoals in de vorige paragraaf reeds is opgemerkt zouden problemen van 
economie,, armoede en zorg tot diep in de twintigste eeuw aanleiding geven tot grote spanningen in de 
katholiekee en protestants-christelijke zuilen. 

Dee invloed van het verzuilingsperspectief is in het werk van de behandelde auteurs duidelijk zichtbaar: 
zijj  spreken voortdurend van 'de antirevolutionairen', 'de katholieken' of vaker nog: 'de confessionelen', 
zonderr daadwerkelijk te onderzoeken of dergelijke generalisaties wel gerechtvaardigd zijn. Door deze 
implicietee keuze voor het verzuilingsperspectief, in combinatie met hun keuze van bronnen, zijn zij 
verstriktt geraakt in, wat ik maar zal noemen, de 'vicieuze cirkel van de verzuiling': het gebruik van 
verzuildee literatuur werkt de geschiedschrijving in termen van verzuiling in de hand en deze 
geschiedschrijvingg ondersteunt op haar beurt het historische beeld dat in de verzuilde geschiedschrijving 
wordtt gepresenteerd. 

Mett dit alles is vanzelfsprekend niet gezegd dat het verzuilingsperspectief bij de analyse van de 
geschiedeniss van het Nederlandse sociale stelsel geheel overboord moet worden gezet. De verzuiling en 
dee zuilen speelden in deze geschiedenis een rol, maar er waren ook andere scheidslijnen en andere 
coalitiess die op zijn minst even belangrijk waren. De grote ideologische verdeeldheid in de zuilen en de 
zuiloverschrijdendee coalities die met enige regelmaat rond de verzekeringskwestie werden gesloten 
wijzenn erop dat deze geschiedenis niet louter in termen van eensgezinde en monolithische zuilen kan 
wordenn beschreven. 

Inn dit boek zal ik proberen bij de beschrijving en analyse van de geschiedenis van het Nederlandse 
socialee zekerheidsstelsel de valkuilen van de verzuilde geschiedschrijving en de geschiedschrijving van 
dee verzuiling zoveel mogelijk te ontlopen. Ik zal dit onder meer doen door naast de bestaande secundaire 
bronnenn vooral gebruik te maken van primaire bronnen. Daarnaast zal ik in dh boek op zoek gaan naar 
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eenn ander, aanvullend perspectief op de Nederlandse geschiedenis van de negentiende en twintigste 
eeuw. . 

1.44 De internationaal-vergelijkende literatuur : functies, klassen en instituties 
Dee kwesties van tempo en vorm zijn geen kwesties die louter rond de geschiedenis van de Nederlandse 
socialee zekerheid spelen. In de afgelopen decennia is uitgebreid onderzoek verricht naar de ontwikkeling 
vann sociale stelsels in andere Westerse landen. Het resultaat van dit onderzoek is vervolgens vergeleken 
enn gebruikt om het ontstaan van de sociale zekerheid in het algemeen en om de verschillen in vorm en 
tempoo tussen landen te verklaren. In deze paragraaf zal ik de belangrijkste theorieën uit deze literatuur 
analyseren,, met als doel aanknopingspunten te vinden, die van belang kunnen zijn bij de beantwoording 
vann de centrale vraag in dit boek. 

Dee internationaal-vergelijkende literatuur over de ontwikkeling van sociale zekerheidsstelsels valt 
grofwegg uiteen in drie 'scholen', de functionalistische, de conflictsociologische en de institutionele 
school.. De meest ambitieuze en verreikende verklaring voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling 
vann sociale zekerheidsstelsels wordt gegeven door de auteurs uit de functionalistische school Zij zoeken 
dee universele logica in de grote economische, sociale en demografische verschuivingen die zich in de 
afgelopenn twee eeuwen in de Westerse landen hebben voorgedaan. Zo meent H.L. Wilensky dat 
'economischee groei de ultieme oorzaak [is] voor het ontstaan van verzorgingsstaten'. All e 
geïndustrialiseerdee landen zullen vroeg of laat en ongeacht de specifieke politieke krachtsverhoudingen 
eenn verzorgingsstaat ontwikkelen, aldus Wilensky.37 

Voortbouwendd op Wilenskys gedachte hebben andere auteurs de processen beschreven, die door de 
industrialiseringg werden aangezwengeld en uiteindelijk tot het ontstaan van verzorgingsstaten zouden 
hebbenn geleid. De redenering van deze auteurs komt kort samengevat op het volgende neer. De opkomst 
vann nieuwe, grote en gemechaniseerde ondernemingen zorgde in de negentiende eeuw in de meeste 
Westersee landen voor een verschuiving van de werkgelegenheid van de landbouw en het ambacht naar 
dee industrie. Deze verschuiving leidde tot een trek van het platteland naar de steden, die uitgroeiden tot 
grotee opeenhopingen van laag betaalde arbeiders en armen. De toestand van deze arbeiders en armen 
wass door hun grote afhankelijkheid van de grillige economische conjunctuur vaak bijzonder slecht. 
Bovendienn konden zij door hun verhuizing naar de stad in tijden van nood niet langer terug vallen op 
traditionelee bronnen van zorg, zoals de familie, de kerk of het dorp. De armenzorg in de steden (indien 
aanwezig)) kwam daarentegen onder een onhoudbare druk te staan. Uit deze samenloop van problemen 
ontstondd vervolgens als vanzelfde roep om staatsinterventie en de komst van de sociale zekerheid, aldus 
dee auteurs van de functionalistische school.58 

Uitt statistisch onderzoek is gebleken dat de theorie van de functionalistische school als zelfstandige 
verklaringg voor het ontstaan en de ontwikkeling van sociale zekerheidsstelsels onhoudbaar is. Hoewel 
voorr de jaren veertig, vijfti g en zestig van de twintigste eeuw een verband lijk t te bestaan tussen 
industrialiseringg en urbanisatie enerzijds en de groei van sociale zekerheidsregelingen anderzijds, blijkt 
voorr een lagere periode van een statistisch verband geen sprake. Bovendien kan met de theorie het 
momentt waarop de eerste sociale regelingen ontstonden niet worden voorspeld.59 Zo voerde het nog 
overwegendd agrarische Denemarken reeds vóór het einde van de negentiende eeuw twee voor die tijd 
zeerr moderne sociale regelingen in, terwijl in de Verenigde Staten, een van de leidende industriële 
naties,, de eerste sociale regelingen pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw van de grond kwamen.60 

Minn of meer in reactie op het tekortschieten van de functionalistische benadering ontstond in de jaren 
zeventigg een nieuwe richting in het onderzoek naar de oorsprong van de sociale zekerheid: de 
conflictsociologischee school. De auteurs uit deze school menen dat de komst van sociale 
zekerheidsregelingenn niet verklaard kan worden uit anonieme, zich min of meer autonoom voltrekkende 
processen,, maar uit conflicten tussen verschillende maatschappelijke groepen. Over de vraag wie bij de 
socialee wetgeving het voortouw namen bestaat binnen deze school echter verschil van inzicht. Eén sectie 
meentt dat het vooral de politieke en economische elites waren, die gehinderd door een 
'legitimatietekort'' op zoek gingen naar wegen om het vertrouwen van de arbeiders en armen te 
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herwinnen.. Sociale zekerheid was één van de middelen die deze elites hanteerden om te voorkomen dat 
lageree sociale klassen verdergaande sociale hervormingen (met name kiesrecht) gingen eisen en de 
statuss quo ondermijnden. Deze verklaring voor het ontstaan van sociale arrangementen past vooral goed 
opp de Duitse geschiedenis. In dit land was het immers een coalitie van landadel en grootindustriëlen, die 
reedss in de jaren tachtig van de negentiende eeuw een uitgebreid pakket van regelingen tot stand 
bracht.61 1 

Anderee auteurs uit de conflictsociologische school verwerpen deze verklaring. Zij benadrukken dat 
dee elites in veel landen juist een obstakel vormden bij de ontwikkeling van een nieuwe sociale politiek. 
Pass toen de arbeiders het kiesrecht hadden verworven en tot de nationale parlementen en regeringen 
warenn doorgedrongen kwamen in deze landen de eerste sociale arrangementen van de grond. 

Dezee zogenoemde 'sociaal-democratische interpretatie van de verzorgingsstaat*  lijk t vooral van 
toepassingg op de ontwikkelingen in de Scandinavische landen.62 Uit statistische onderzoek blijkt echter 
datt er voor een grotere groep van landen geen duidelijk verband bestaat tussen de omvang van de 
arbeidersbewegingg enerzijds en de ontwikkeling van sociale zekerheidsstelsels anderzijds.63 Zo werden 
inn verschillende Europese staten de eerste sociale regelingen opgetrokken door conservatieve en liberale 
regimes.. Bovendien ontwikkelden de landen waarin de electorale positie van de socialisten bescheiden 
wass vaak de meest uitgebreide en genereuze stelsels.64 

Dee ontoereikendheid van zowel de functionalistische als de conflictsociologische benaderingen als 
zelfstandigezelfstandige verklaringen voor het ontstaan van sociale zekerheidsstelsels heeft J. Alber en P. Flora 
geïnspireerdd tot de constructie van een 'geïntegreerd model', waarin beide benaderingen zijn 
gecombineerd.. In dit model is zowel aandacht voor factoren die tot problemen van sociale onzekerheid 
leidden,, zoals het tijdstip en de mate van industrialisering en urbanisatie, als voor de specifieke politieke 
contextt waarin deze problemen werden opgepikt. Op basis van dit model komen Alber en Flora tot de 
conclusiee dat het tijdstip waarop de eerste sociale regelingen m verschillende Europese landen werden 
ingevoerdd sterk afhankelijk was van de politieke structuren waarin sociale problemen werden 
ontvangen.. Zo blijken autoritaire regimes als Duitsland en Oostenrijk op een veel lager niveau van 
'probleemdruk'' {problem pressure) tot sociale wetgeving te zijn overgegaan dan parlementaire 
democratieënn als Engeland. 5 

Ookk de benadering van Alber en Flora kent echter een aantal belangrijke tekortkomingen. Niet 
alleenn weten de auteurs geen weg met een groep van uitzonderlijke landen (Frankrijk, België en 
Nederland),, maar tevens slagen zij er niet in het opmerkelijke verschil in ontwikkeling tussen autoritaire 
enn democratische politieke systemen op overtuigende wijze te verklaren. Belangrijker is echter dat Alber 
enn Flora processen van industrialisering, urbanisatie en politieke structuurverandering wel heel 
eenvoudigg operationaliseren. Zij meten bijvoorbeeld de mate van urbanisatie af aan het percentage van 
dee bevolking dat in steden met meer dan twintig duizend inwoners woonde. Dit percentage zegt op 
zichzelff  echter niet zoveel. Zo kende bijvoorbeeld Nederland al relatief grote steden voordat het proces 
vann industrialisering op gang kwam en bleef de groei van deze steden als gevolg van de industriële 
ontwikkelingg achter bij de groei in andere landen.66 

Dezee laatste opmerking brengt mij bij een meer algemeen bezwaar, dat niet alleen de benadering van 
Alberr en Flora treft, maar ook de eerder behandelde theorieën over het ontstaan van sociale 
zekerheidsstelsels.. Impliciet of expliciet ligt aan deze theorieën een visie ten grondslag op de 
ontwikkelingg van de Westerse samenlevingen, die in de literatuur veelal met de term logic-of-
industrialismindustrialism wordt aangeduid. Volgens deze theorie zou de opkomst van de industrie in deze 
samenlevingenn de drijvende kracht zijn geweest achter een veelomvattend proces van 'modernisering'. 
Moderniseringg staat is deze visie voor een groot aantal ontwikkelingen die onverbrekelijk met elkaar 
samenhangen.. Het begrip verwijst naar uiteenlopende processen als urbanisatie, secularisatie, 
centralisatie,, democratisering, bureaucratisering, het uiteenvallen van lokale gemeenschappen, het 
ontstaann van nieuwe sociale klassen, etcetera. Al deze processen zouden in de loop van de afgelopen 
eeuwenn de Westerse landen hebben omgevormd tot 'moderne' en 'ontwikkelde' maatschappijen. De 
theoriee kent vele varianten, waarin het accent dan weer op het ene dan weer op het andere proces ligt, 
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maarr  al deze varianten hebben één kenmerk gemeen: zij  gaan uit van de veronderstelling dat uiteindelijk 
allee samenlevingen min of meer  dezelfde weg zullen afleggen.67 

Hett  probleem is echter  dat aan de /og/c-theorie geen eenduidige theoretisch en empirisch basis ten 
grondslagg ligt. Allereerst ontbreekt het de theorie ironisch genoeg aan een logica. De samenhang tussen 
dee genoemde processen wordt verondersteld, maar  onduidelijk blijf t waaruit deze samenhang nu precies 
bestaat.. In feite is de /ogfc-theorie, zoals K. Kumar terecht opgemerkt, niet veel meer  dan een 
samenvoegingg van verschillende theorieën over  de 'essentie' van de industriële samenleving. De theorie 
iss een mengeling van Marx ' analyse van het kapitalisme, Webers beschouwingen over  rationalisering, 
Tönniës''  zorgen over  het verlies van gemeenschap, Simmels ideeën over  de moderne stad en De 
Tocquevilless voorspelling van gelijkheid en democratie - 'alsof het samenvoegen van een Braque, een 
Matisse,, en een Picasso op één doek een goed schilderij  zou opleveren', aldus Kumar.68 

Belangrijkerr  dan het gemis van een theoretische logica is echter  het ontbreken van een historische 
basiss voor  de theorie. Zij  beschrijft de industrialisering als een proces dat min of meer  op 'natuurlijke * 
enn spontane wijze voortkwam uit de traditionele Europese samenlevingen. Toen dit proces eenmaal op 
gangg was gekomen kwamen ook de andere elementen van de moderne samenleving 'als vanzelf tot 
ontwikkeling. . 

Inn werkelijkheid is Engeland het enige land dat in dit profiel past - en ook dit land slechts ten dele. 
Dee Industriële Revolutie ging in Engeland inderdaad gepaard met een sterke urbanisatie, de ontbinding 
vann oude gemeenschappen, het ontstaan van een klassensamenleving, met secularisering en een 
aanmerkelijkee uitbreidin g van politieke rechten. De Engelse ervaring is echter  tamelijk uniek.69 Niet 
alleenn nam de modernisering van de economie in andere Westerse landen vaak een andere wending en 
warenn het vooral de dienstverlenende sector  of zelfs de landbouw die een onstuimige groei 
doormaakten,, tevens forceerde deze omwenteling in andere landen niet steeds de processen die zij  in 
Engelandd op gang had gebracht.70 Zo ging in verschillende continentaal-Europese landen de 
industrialiseringg niet gepaard met secularisering maar  juist met een toename van de kerkelijkheid en niet 
mett  democratisering, maar  met communistische of fascistische onderdrukking. 

Dee aanhangers van de /ogic-theorie interpreteren dergelijke afwijkingen veelal als een teken van 
onvolwassenheidd of pathologie en hierin schuilt precies het gevaar  en de zwakte van de theorie: zij 
creëertt  welhaast automatisch een blinde vlek voor  al datgene dat afwijk t van de Engelse ervaring en dus 
tevenss voor  alles wat 'oud' en 'traditioneel'  is.72 Het aan de theorie inherente idee van unilinearitei t 
maaktt  oude en voor  een land specifieke structuren en groepen tot onbelangrijke fenomenen, die niet de 
moeitee van het onderzoeken waard zijn. Zij  zijn immers gedoemd te verdwijnen. 

Ditt  brengt mij  tenslotte bij  de derde en laatste school in het onderzoek naar  de geschiedenis van de 
socialee zekerheid: de institutionele school. Anders dan de functionalisten en conflictsociologen, die 
voorall  op zoek zijn naar  een verklarin g voor  het tempo in de groei van sociale zekerheidsstelsels, richten 
dee institutionalisten zich vooral op de vraag waarom deze stelsels in vorm zo van elkaar  verschillen. Het 
antwoordd op deze vraag moet volgens de institutionalisten worden gezocht in het bestaan van historisch 
gegroeidee 'instituties' . Met deze instituties bedoelen zij  een veelheid aan sociale verschijnselen. De 
meerr  gematigde exponenten van deze school rekenen hiertoe onder  meer  staatsstructuren, partijstelsels 
enn bureaucratische organisaties; de orthodoxen ook de waarden, normen en regels die in en door  deze 
structuren,, stelsels en organisaties worden geproduceerd.73 De institutionalisten hebben echter  gemeen 
datt  zij  een sterk sturende kracht toekennen aan bestaande instituties bij  het ontstaan van nieuwe 
instituties.. P. Pierson spreekt in dit verband van path dependency of 'padafhankelijkheid' : wanneer 
landenn bij  de inrichtin g van hun sociale stelsel eenmaal een bepaalde vorm hebben gekozen, zullen zij  in 
eenn later  stadium bij  de constructie van nieuwe of de reconstructie van bestaande arrangementen in meer 
off  mindere mate op deze vorm voortbouwen.74 

Dee institutionele school heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek naar  de 
geschiedeniss van de sociale zekerheid. Door  de vormende kracht van reeds bestaande instituties te 
benadrukkenn hebben de auteurs uit deze school de aandacht gevestigd op het belang van verschillende, 
voorr  elk land specifieke sociale structuren. Een bezwaar  is echter  dat deze benadering veelal niet 
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consequentt  wordt toegepast. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het werk van een van de 
meestt  toonaangevende institutionalisten, G. Esping-Andersen. 

Inn zijn boek The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990) maakt Esping-Andersen onderscheid 
tussenn drie historisch gegroeide typen van verzorgingsstaten: de 'liberal e verzorgingsstaat'  (o.a. de 
Verenigdee Staten en Canada), de * sociaal-democratische verzorgingsstaat'  (o.a. Zweden en Noorwegen) 
enn de 'conservatieve verzorgingsstaat'  (o.a. Duitsland en Frankrijk). 75 Deze driedeling gebruikt Esping-
Andersenn in zijn boek onder  meer  bij  het analyseren van de reconstructie van de verzorgingsstaat, die in 
dee afgelopen decennia in vrijwel alle Westerse landen heeft plaats gevonden. Deze reconstructie was een 
reactiee op de economische crisis van de jaren zeventig en tachtig, die in al deze landen vergelijkbare 
problemenn veroorzaakte. Het antwoord op deze problemen was echter  verschillend en volgens Esping-
Andersenn afhankelijk van het type verzorgingsstaat dat bij  de aanvang van de economische crisis 
bestond.. Zo voerden landen met een liberale verzorgingsstaat andere hervormingen door  dan landen met 
eenn conservatieve of een sociaal-democratische verzorgingsstaat. Anders geformuleerd: de aard en het 
resultaatt  van de reconstructie waren sterk afhankelijk van de reeds aanwezige instituties. 

Dezee institutionele benadering schuift Esping-Andersen echter  gedeeltelijk opzij  wanneer  hij  de 
wordingsgeschiedeniss van de drie verzorgingsstaattypen zélf analyseert. Hij  verklaart het ontstaan van 
dezee verschillende typen uit de uiteenlopende (coalities van) sociale groepen en politieke partijen, die 
ÓQ7&ÓQ7& verzorgingsstaten tot stand hebben gebracht. Zo ontstond in landen met een dominante 
arbeidersbewegingg volgens Esping-Andersen veelal een sociaal-democratische en in landen met 
machtigee confessionele partijen een conservatieve verzorgingsstaat.76 

Inn zekere zin blijf t Esping-Andersen met deze verklarin g binnen het institutionele raamwerk: ook 
coalitiess van sociale groepen en politieke partijen kunnen immers als instituties worden aangemerkt. 
Maarr  deze instituties zijn van een andere orde dan de instituties die volgens hem van doorslaggevende 
betekeniss waren bij  de reconstructie van de verzorgingsstaat in de afgelopen decennia. Het ging daarbij 
immerss om reeds bestaande sociale regelingen en niet om sociale groepen en partijen. 

Dezee inconsequentie in het werk van Esping-Andersen en andere institutionalisten lijk t te kunnen 
wordenn teruggevoerd op een hardnekkig misverstand. De historicus D. Thomson heeft er  op gewezen 
datt  de meeste theorieën over  het ontstaan van de verzorgingsstaat één ding gemeen hebben: zij  hebben 
alss uitgangspunt dat de totstandkoming ervan een totale breuk mett  het verleden betekende. Thomson: 

Hett beeld dat impliciet ten grondslag ligt aan onze geschiedschrijving van de verzorgingsstaat kan als volgt worden samengevat 
Inn 'pre-industriële' of'pre-moderne*  samenlevingen was de familie verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden. Zij die 
omm wat voor reden dan ook hulp nodig hadden, klopten in eerste instantie bij hun naaste familie aan. Wanneer deze weg onbe-
gaanbaarr bleek, namen zij hun toevlucht tot verdere verwanten en, wanneer ook dat onmogelijk was, tot goedgevige buren. In 
geenn geval konden zij aanspraak maken op hulp van een grotere gemeenschap, omdat deze zowel administratief als ideologisch 
nuu eenmaal niet in staat was voor de zwakkeren te zorgen. 

Hoee langer  hoe meer  wordt echter  duidelijk dat dit historische beeld moet worden bijgesteld. Uit recent 
onderzoekk naar  de zorg voor  armen in het premoderne Europa blijk t dat de rol van het gezin en de 
famili ee bij  het opvangen van financiële tegenslagen veel kleiner  was dan altij d is aangenomen en dat 
vóórr  de komst van de sociale zekerheid bijna overal in West-Europa reeds vri j  uitgebreide publieke 
regelingenn van sociale zorg bestonden.78 Deze regelingen waren weliswaar  lokaal georganiseerd, maar 
bodenn net als de verzorgingsstaat later  grote groepen burgers ondersteuning in geval van werkloosheid, 
ziekte,, invaliditei t en ouderdom. In die zin vormde de komst van de verzorgingsstaat dus geen radicale 
breukk met het verleden: '[d] e verzorgingsstaat schiep [de] sociale zorg niet plotseling, maar 
transformeerdee een reeds bestaand net van zorgregelingen langzaam', concludeert ook M.H.D. van 
Leeuwen.79 9 

Inn deze paragraaf heb ik de drie toonaangevende scholen in het internationaal-vergelijkende onderzoek 
naarr  de geschiedenis van de sociale zekerheid geanalyseerd. Hierbi j  heb ik verschillende elementen 
aangetroffenn die bij  mijn zoektocht in dit boek van belang kunnen zijn. Zo wijzen de functionalisten op 
dee noodzaak te kijken naar  de invloed van de grote processen van modernisering, de conflictsociologen 
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opp de klassentegenstellingen die mede door deze processen werden gegenereerd en de institutionalisten 
opp de dwingende werking van reeds bestaande instituties. Ik heb echter ook een tweetal tekortkomingen 
aangetroffenn in de bestaande literatuur. In de eerste plaats hanteren met name de functionalisten en de 
conflictsociologenn naar mijn opvatting een eenzijdig en eendimensionaal beeld van modernisering. Ten 
onrechtee veronderstellen zij dat het moderniseringsproces overal op min of meer op dezelfde wijze 
verliepp en overal ongeveer dezelfde politieke tegenstellingen voortbracht. In de tweede plaats hebben 
zowell  de functionalisten, de conflictsociologen als de institutionalisten weinig oog voor de 
maatschappelijkee structuren en de sociale arrangementen, die vóór de komst van de verzorgingsstaat 
bestonden. . 

1.55 Een oude orde in een nieuwe tijd 
Wiee Europa wil begrijpen, schrijft J. Schumpeter, moet zich realiseren dat het niet is gevormd door de 
substantiee en de wetten van het kapitalisme alleen, maar door twee substanties en door de wetten van 
tweetwee tijdperken. Wetenschappers sluiten volgens hem nogal eens de ogen voor de 'oude waarheid dat de 
dodenn altijd de levenden regeren' en vergeten dat de invloed van het oude feodale Europa veel verder 
strektt dan de Franse Revolutie.80 In zijn magnum opus Capitalism, Socialism and Democracy (1943) 
laatt Schumpeter zien wat deze onachtzaamheid heeft betekend voor ons beeld van het negentiende-
eeuwsee kapitalisme. Wat historici en economen altijd 'hoogkapitalisme' hebben genoemd was volgens 
Schumpeterr in werkelijkheid een economisch systeem dat slechts kon gedijen dankzij de aanwezigheid 
vann oude feodale structuren.81 

Hett door Schumpeter gewraakte beeld van het negentiende-eeuwse kapitalisme is volgens Kumar in 
hogee mate gevormd door de analyse die de grondleggers van de moderne sociologie van de ontwik-
kelingenn in de negentiende eeuw hebben gegeven - evenwel grotendeels buiten hun schuld. In de 
verslagenn van hun zoektocht naar de essentie van de veranderingen die in hun tijd langzaam maar zeker 
zichtbaarr werden, legden auteurs als De Saint Simon, De Tocqueville en Marx een grote nadruk op al 
watt nieuw was. Zij zagen het begin van de grootschalige industrie, de opkomst van nieuwe klassen van 
ondernemerss en arbeiders, de groei van de bevolking en de steden, de expansie van de nationale staat en 
eenn langzame uitbreiding van politieke rechten. Daar waar deze 'reuzen* echter wilden tonen wat het 
voorlandd was, namen hun opvolgers simpelweg aan dat alles wat zij beschreven hadden reeds min of 
meerr een feit was. Zij gingen ervan uit dat het nieuwe al het oude reeds aan het einde van de eeuw had 
verdrongen.822 Zo kon het beeld ontstaan van een volwassen negentiende-eeuws kapitalisme. Zo ook kon 
hett idee post vatten dat de maatschappelijke groepen die waren verbonden met het pre-industriële 
tijdperkk al aan het einde van de eeuw goeddeels waren verdwenen, of in ieder geval door nieuwe 
groepenn naar de achtergrond waren gedrongen. 

Dezee 'mythe van de industrialisering' leidt ook onder de geschiedschrijvers van de sociale zekerheid een 
hardnekkigee bestaan. Ook zij staan meestal met hun rug naar het ancien régime en besteden in hun be-
schrijvingg van het ontstaan van de sociale zekerheid overwegend aandacht aan 'moderne7 aspecten van 
dezee geschiedenis. Deze houding komt tot uiting in twee misvattingen. In de eerste plaats hebben veel 
historicii  nauwelijks oog voor de rol die oude maatschappelijke groepen hebben gespeeld in de 
geschiedeniss van de sociale zekerheid. Blijkbaar nemen deze auteurs aan dat de landadel, het patriciaat, 
dee boeren en de oude middenstand in het industriële en democratische tijdperk al van het toneel waren 
verdwenenn - dit was echter niet het geval. Zo laat bijvoorbeeld A. Mayer in zijn boek The Persistence of 
thethe Old Regime (1981) zien dat de oude landadel zich ondanks alle veranderingen gedurende de gehele 
negentiendee eeuw wist te handhaven. Door tactisch te manoeuvreren, veranderingen te vertragen en zich 
aann te passen aan nieuwe ontwikkelingen wanneer dit onvermijdelijk was, slaagde de adel er volgens 
Mayerr bijna overal in Europa in om alle belangrijke posities te behouden.83 

Ookk voor de oude middenstand van boeren, winkeliers en ambachtslieden vormde de opkomst van 
grootschaligee industrieën en nieuwe, mechanische productiemethoden een bedreiging. Ook voor hen 
betekendee dit niet dat zij gedoemd waren onmiddellijk te verdwijnen, integendeel zelfs. De 
moderniseringg van de economie bood deze oude groepen dikwijl s juist nieuwe kansen en de uitbreiding 
vann het kiesrecht verschafte hen een belangrijke stem in het beleid van lokale en centrale overheden. 
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**  Sociale historici hebben de mentaliteit van de misbruikte maar zegevierende industriële arbeidersklasse 
zoo naarstig bestudeerd', schrijft De Swaan, 'dat ze het onderzoek naar de verliezers in het drama, de 
zelfstandigee middenklassen, de kleine burgerij, hebben verwaarloosd. [...] De kleine zelfstandigen 
verlorenn de slag, maar ze vochten een hardnekkige strijd'. 

Inn de tweede plaats zien veel onderzoekers van de sociale zekerheid door hun concentratie op moderne 
structurenn en gedragingen niet de mentaliteit en het wereldbeeld die ten grondslag lagen aan het verzet 
tegenn of het streven naar sociale wetgeving. Zo zijn bijvoorbeeld de sociale hervormingen van Bismarck 
inn Duitsland, of de afkeer van wetgeving van sommige confessionele en liberale politici in Nederland 
moeilijkk te begrijpen wanneer men aanneemt dat zij hun afwegingen louter maakten op rationeel-
economischee gronden. Aan hun opvattingen lagen denkpatronen ten grondslag, die anders waren dan en 
vaakk tegengesteld waren aan de principes waarmee wij de wereld bezien. 

Omm te kunnen begrijpen waarom de overgang van oude vormen van sociale zorg naar sociale zekerheid 
inn het ene Europese land anders en in een ander tempo verliep dan in het andere land, is het noodzakelijk 
onss te verdiepen in de oude maatschappelijke orde waaruit de nieuwe, moderne samenleving ontstond. 
Dee wijze waarop de oude en nieuwe maatschappelijke orde samengingen of met elkaar botsten is mede 
bepalendd geweest voor de manier waarop sociale zekerheidsstelsels in diverse landen werden 
ontwikkeldd en voor de vorm die deze stelsels uiteindelijk hebben gekregen. 

1.61.6 De opzet van dit boek 
Inn dit boek zal ik de stelling verdedigen dat het tempo in de groei van de Nederlandse sociale zekerheid 
enn de merkwaardige meervoudige vorm die het stelsel heeft aangenomen voor een belangrijk deel 
kunnenn worden verklaard uit de doorwerking van oude premoderne structuren en uit de invloed van de 
maatschappeüjkee groepen die deze structuren hadden voortgebracht. Deze premoderne structuren zal ik 
inn het vervolg van dit boek aanduiden met de term 'oude orde'. In Hoofdstuk 2 zal eerst worden 
beschrevenn waaruit deze oude orde in Nederland bestond: Waar was de oude orde in Nederland op 
gebaseerd?? Welke dominante groepen bracht zij voort? En wat was de bemoeienis van deze groepen met 
dee zorg voor behoeftigen? Daarna zal ik in Hoofdstuk 3 en 4 analyseren hoe de oude orde zich 
ontwikkeldee tot aan het einde van de negentiende eeuw. Op basis van deze analyse zal aan het slot van 
Hoofdstukk 4 de uitgangspositie worden geschetst zoals die bestond toen de strijd om de sociale 
zekerheidd in Nederland begon. Vervolgens zal ik in Hoofdstuk 5 tot en met 13 de geschiedenis van de 
socialee zekerheid en de oude orde in de periode 1880-1940 in samenhang beschrijven. In Hoofdstuk 14 
zall  deze geschiedenis worden samengevat en de onderzoeksvraag worden beantwoord. En tenslotte zal 
ikk in hetzelfde slothoofdstuk op basis van de bevindingen in dit boek een hypothese formuleren over de 
samenhangg tussen de oude orde en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in internationaal-
vergelijkendd perspectief. 



Hoofdstukk 2 

Maatschappelijkee orde en sociale zorg in de 
Republiek k 

Dee oude orde in Europa was in hoofdzaak een feodale orde, schrijft A. Mayer in zijn befaamde boek The 
PersistencePersistence of the Old Regime. Zij steunde op 'een economie van kleine boeren en een rurale 
samenlevingg gedomineerd door een erfelijke en geprivilegieerde adel'. De politieke, culturele en 
militairee dominantie van deze adellijke elite over de rest van de bevolking steunde grotendeels op haar 
krachtigee economische positie op het platteland, want 'afgezien van enkele bankiers, kooplieden en 
rederss waren de grote fortuinen en inkomens [van de elite] gebaseerd op landbezit'. 

Inn dit beeld van de oude orde in Europa, dat Mayer in navolging van anderen schetst, lijkt weinig 
ruimtee te bestaan voor de Noord-Nederlandse 'Republiek'. In deze voor die tijd uitzonderlijke 
constructiee van zeven betrekkelijk autonome provincies was immers niet alleen de landbouw maar ook 
dee handel een voorname bron van welvaart en macht. Ruim 40 procent van de bevolking in de 
Republiekk woonde in steden en de stadse bankiers, kooplieden en reders, die elders slechts op de 
achtergrondd figureerden, waren hier hoofdrolspelers. Met hun in handel en zeevaart vergaarde kapitalen 
wistenn zij het bestuur van de staat grotendeels naar hun hand te zetten en het land een plaats te geven 
onderr de grote mogendheden van hun tijd. Kon in deze wonderlijk staat met haar machtige steden, toch 
dee vrijplaatsen van autonome burgers en de bakermat van de 'moderne tijd', wel een feodale 
maatschappijvormm bestaan? En was een dergelijk maatschappijvorm verenigbaar met de grotendeels op 
handell  georiënteerde en betrekkelijk moderne economische structuur? Kortom: kende Nederland wel 
eenn oude orde, die in vergelijking met het ancien régime van andere Europese landen, die naam 
verdient? ? 

Inn dit boek zullen deze vragen bevestigend worden beantwoord: ook Nederland kende een oude orde die 
inn algemene lijnen vergelijkbaar was met die in het omringende buitenland. Om dit te kunnen begrijpen 
zall  in dit hoofdstuk de directe relatie tussen ancien régime en feodalisme, die in de literatuur doorgaans 
wordtt gelegd, ter discussie worden gesteld en worden doorgesneden. Niet het feodalisme op zich, maar 
hett type samenleving dat het genereerde zal in dit boek worden beschouwd als de essentie van de oude 
orde.. Dit samenlevingstype was ontstaan uit een proces van 'sluiting' en werd gekenmerkt door een 
straffee standenhièrarchie, 'traditionele dominantie' en een monopolistische verdeling van macht, bezit 
enn status. Een dergelijke samenlevingsvorm bestond niet alleen op het platteland van de Republiek, 
maarr ook in de steden. Die stedelijke variant zal ik in dit hoofdstuk, ter onderscheiding van het 
feodalisme,, met de term 'politiek kapitalisme' aanduiden. 

Inn dit hoofdstuk zat de oude orde van Nederland in algemene schetsen worden beschreven en 
geanalyseerd.. Waar was zij op gebaseerd? Welke dominante groepen bracht zij voort? En wat was de 
bemoeieniss van deze groepen met de zorg voor behoeftigen? 

2.11 De standensamenleving, sluiting en traditionele dominantie 
Dee staat die aan het einde van de zestiende eeuw ontstond uit de Opstand van de noordelijke 
Nederlandenn tegen de Habsburgse dynastie was in het vroegmoderne Europa een uitzonderlijke 
verschijning.. De republikeinse staatsvorm, de grote invloed van de stedelijke burgers op het bestuur en 
dee voor die tijd geavanceerde wijze waarop de economie werd gerund2 gaven de nieuwe staat een 
tamelijkk 'moderne' aanblik. Toch was de breuk die de Opstand met het verleden teweeg bracht minder 
radicaall  dan veelal wordt gedacht, zo schrijft H.F.K. van Nierop, zeker wanneer de politieke en 
maatschappelijkee machtsverhoudingen in ogenschouw worden genomen. De Opstand tegen de 
Habsburgerss was volgens Van Nierop in de kern van de zaak een 'conservatieve revolutie' geweest: 
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Dee algemene ontwikkeling in Europa leidde tot versterking van het monarchale gezag, tot centralisatie op het gebied van 
rechtspraak,, bestuur en wetgeving, tot het ondermijnen van traditionele plaatselijke en gewestelijke privileges, tot het uithollen 
vann de bevoegdheden der standen en statenvergaderingen. Door de Opstand werd deze, voor die tijd moderne ontwikkeling in 
dee Verenigde Nederlanden afgewend. 

Mett de plaatselijke en gewestelijke privileges werd ook de positie van de traditionele elites op het 
plattelandd en in de steden veilig gesteld. Sterker, door het verdwijnen van de Spaanse vorst en zijn 
bestuurderss werd de machtspositie van de elites zelfs aanzienlijk versterkt. Het bestuur van de lokale, 
gewestelijkee en 'nationale' overheden, zo schrijft S.J. Fockema Andreae, 'stond ver van de gewone man 
af.. De organen van dat bestuur waren gevormd uit afgevaardigden der Statencolleges, die hunnerzijds 
weerr uit vertegenwoordigers van bepaalde standen waren gerekruteerd. Dit standenkarakter [was] 
kenmerkendd voor onze Statenregeringen.*4 Het standenkarakter van het bestuur weerspiegelde de 
verhoudingenn in de gehele samenleving. 

Eenn gemeenschap van mensen kan volgens M. Weber als een 'standensamenleving' worden opgevat 
wanneerr de stratificatie hoofdzakelijk naar status plaatsvindt. Weber definieert een 'stand' als 'een 
veelvoudd van mensen die, binnen een grotere groep, effectief aanspraak kunnen maken op een speciale 
socialee status en eventueel ook op statusmonopolies'.5 De aanspraak op status kan zowel betrekking 
hebbenn op positieve als negatieve privileges en is meestal gegrondvest op een bepaalde levensstijl, 
opleidingg of prestige dat aan een specifieke afkomst of beroep is ontleend. Stratificatie naar status gaat 
volgenss Weber in de praktijk hand in hand met de monopolisering van ideële en/of materiële goederen 
off  kansen.6 Dit wil vooral zeggen dat buitenstaanders van de mogelijkheid tot bevrediging van bepaalde 
spirituelee of materiële behoeften worden uitgesloten. Het ontstaan van een standensamenleving en van 
eenn stratificatie naar status is dan ook vrijwel altijd een uitvloeisel van interne 'sluiting'. Weber doelt 
hierr op het geleidelijke proces waarin personen en groepen van personen in een samenleving het recht 
opp de beschikking over bepaalde schaarse goederen en kansen wordt ontzegd of toegewezen. 

Ookk het feodale systeem dat in de middeleeuwen in Europa bestond was volgens N. Elias in een 
dergelijkk proces van in- en uitsluiting ontstaan. Het was 

nietss anders dan de afsluiting van [de] expansiebeweging in de agrarische sector van de maatschappij. [...] De 
bezitsverhoudingenn raakten bevroren. Opklimmen werd steeds moeilijker. En daarmee raakten ook de standsverschillen tussen 
krijgerss bevroren. [...] Ieder hield wat hij had, liet zich van bovenaf niets meer afnemen, en van onderaf kon er niemand meer 
bij.. Het land was verdeeld. De maatschappij die eerder naar binnen en naar buiten was geëxpandeerd en waarin vooruitkomen, 
verwervenn van land of meer land voor een krijger niet al te moeilijk was geweest, dus een maatschappij met betrekkelijk open 
kansenn of posities, werd in de loop van enkele generaties tot een maatschappij met min of meer gesloten posities. 

Wanneerr in een samenleving, waarin sprake is geweest van sluiting, de verdeling van machtskansen op 
langee termijn bestendig blijkt en de betrokken negatief en positief geprivilegieerde groepen aan het 
bestaann ervan 'gewend zijn geraakt', kan volgens Weber een vorm van 'traditionele dominantie' 
ontstaan.. Autoriteitsverhoudingen zijn dan gebaseerd op het geloof in de onschendbaarheid van de 
traditiee en in de legitimiteit van bestaande rechten en privileges.9 Zowel de dominante als de 
gedomineerdee groepen en personen accepteren deze traditie. In een dergelijk geval raken status, bezit en 
machtt veelal onlosmakelijk met elkaar verbonden: bezit en macht verschaffen én veronderstellen status. 

Ookk het feodale systeem was volgens Weber een vorm van traditionele dominantie die op zijn beurt was 
ontstaann uit het zogenoemde 'patrimonialisme'. Onder patrimonialisme verstaat hij die vorm van 
traditionelee dominantie waarbij alle macht in een bepaald territorium berust bij één persoon, in het 
Europaa van de middeleeuwen aanvankelijk de vorst. Alleen hij kon beschikken over economische en 
politiekee middelen en hij bestuurde zijn territorium met behulp van een administratieve staf en een leger. 
Voorr de bezetting van de voornaamste posities in beide organisaties putte de vorst uit de kring van 
mensenn uit zijn directe omgeving: familieleden, vrienden, lijfeigenen en vertrouwelingen. 

Wanneerr het territorium zeer groot en de volledige bemanning door naasten praktisch gesproken 
onmogelijkk was, stelde de vorst beambten aan, die een bepaald gebied onder hun hoede kregen of zorg 
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droegenn voor de uitvoering van een specifieke taak, bijvoorbeeld de belastingheffing. Deze beambten 
werdenn door de vorst beloond met speciale privileges, zoals het gebruik van stukken land, de 
beschikkingg over goederen, een deel van de belastingopbrengst of het recht aan het hof van de vorst te 
verblijven.. Voor zowel de taken die de beambten kregen opgedragen als voor de privileges die zij 
daarvoorr ontvingen gold dat zij op ieder moment door de vorst konden worden ingetrokken. De 
beambtenn waren dus volledig afhankelijk van de vorst.10 

Inn Europa bleek deze vorm van patrimonialisme geen lang leven beschoren. Enerzijds werd het voor 
vorstenn steeds moeilijker om hun groeiende territorium op de gebruikelijke wijze te besturen. Anderzijds 
beschouwdenn de beambten de aan hen toegekende privileges meer en meer als hun persoonlijke bezit en 
warenn zij steeds minder geneigd zich geheel aan de vorst te onderwerpen. Als gevolg hiervan ontstond 
eenn nieuw type van patrimonialisme, door Weber aangeduid met de term stöndische Herrschqft. De 
beambtenn waren in naam nog wel ondergeschikt aan de vorst, maar de privileges werden min of meer 
hunn persoonlijk eigendom. Weber wijst erop dat het bij deze 'geprivatiseerde' privileges om zeer 
uiteenlopendee zaken kon gaan. In de meeste gevallen betrof het echter een zogenaamde Meen', de 
beschikkingg over een landgoed. Om die reden spreekt Weber dan ook van Lehensfeudalismus, hier 
verderr aangeduid als 'feodalisme'.11 

Inn de meest zuivere, ideaaltypische vorm werd dit feodalisme gekenmerkt door een vrij contract 
tussenn leenheer (de vorst) en vazal en niet langer door patrimoniale afhankelijkheid. In ruil voor 
militairee en administratieve diensten schonk de leenheer de vazal bepaalde rechten, zoals gezegd 
meestall  in de vorm van de (vaak erfelijke) beschikking over land en de daarop aanwezige goederen en 
mensen.. De vazal kon vrijelij k over deze leen beschikken. Rechtspraak, belastingheffing en bestuur van 
hett landgoed vielen onder zijn competentie, en de opbrengsten van het land, evenals de inkomsten uit 
belasting-- en tolheffing en de kosten van administratie waren voor zijn rekening.12 

Dee vazal of edelman had dus de volledige beschikking over een landgoed, maar hij was zelf geen 
landbouwer.. Lichamelijk werk, maar ook commerciële activiteit, was beneden zijn stand, tastte zijn 
statuss aan en kon in verschillende landen van Europa zelfs leiden tot verlies van zijn adellijke titel.13 Het 
landd werd in de praktijk dan ook bewerkt door boeren en landarbeiders wier persoon eigendom was van 
dee edelman, of die formeel vrij maar niettemin verplicht waren een aanzienlijk deel van hun opbrengst 
aann hem af te staan of corvee voor hem te verrichten.14 Buiten de heer om was economische activiteit 
binnenn de grenzen van het landgoed vrijwel onmogelijk, omdat ook de overige productiemiddelen veelal 
onderr hem ressorteerden. In de sociale hiërarchie van het platteland stond de edelman dus ver boven de 
restt van de plattelandsbevolking. Deze positie werd versterkt door de beschikking over een aantal niet-
economischee privileges, de statusmonopolies waarvan Weber spreekt. Zo was het vaak alleen een 
edelmann toegestaan bepaalde wapens en kleding te dragen, wat in sommige streken van Europa zelfs 
juridischh was verankerd.15 Daarnaast kon alleen de edelman een specifieke opvoeding en opleiding 
genieten.. Als stand onderscheidde de landadel zich tenslotte door een eigen levensstijl en een specifieke 
standseer.16 6 

2.22 Traditionel e dominantie op het platteland: feodalisme 
Ookk grote delen van het gebied dat het huidige Nederland omvat waren in de middeleeuwen aan dit 
process van feodalisering onderhevig geweest. Vanaf de Romeinse tijd was vrijwel het gehele territorium 
veroverdd door Europese dynastieën en vervolgens opgedeeld in verschillende, min of meer zelfstandige 
domeinhovenn of heerlijkheden. Ook hier was de oorspronkelijke afhankelijkheidsrelatie tussen vorst en 
vazall  in de loop van de eeuwen steeds losser geworden, totdat zij tijdens de Opstand van de noordelijke 
Nederlandenn tegen het Spaanse gezag zelfs geheel verdween.17 De feodale binding en de sterke 
afhankelijkheidsrelatiee tussen de heer en de bewoners van de heerlijkheid bleven in de meeste gevallen 
echterr nog eeuwenlang bestaan. 

Dee mate waarin en de wijze waarop dit stelsel van traditionele dominantie zijn stempel had kunnen 
drukkenn op de maatschappelijke verhoudingen was echter niet overal even groot en eenduidig geweest. 
Volgenss A.J. Wichers liep door Nederland van oost naar west een lijn die het land in twee delen splitste, 
dee zogenaamde 'overherigheidsgrens'. Ten noorden van deze lijn lagen ruwweg het huidige Friesland, 
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Groningen,, Drenthe en Noord-Holland ten noorden van het IJ. Deze gebieden waren door de eeuwen 
heenn door verschillende vorsten en landheren onderworpen geweest, maar door effectief verzet van de 
plattelandsbevolkingg had het leenstelsel hier nooit vaste voet aan de grond gekregen. De invloed van de 
regionalee landadel was hierdoor beperkt.18 

Tenn zuiden van de overherigheidsgrens was de machtsuitoefening van de feodale heren wél effectief 
gebleken,, zij het niet overal even sterk en op dezelfde wijze. Het meest volledig was het feodale stelsel 
doorgedrongenn op de zuidelijke zandgronden, in het huidige Noord-Brabant en het zuiden van Limburg. 
Mett name in Brabant gold eeuwenlang, plaatselijk tot in de twintigste eeuw, het feodale principe dat 
niemandd buiten de heer om over land kon beschikken, het zogenaamde nulle terre sans seigneur. In de 
praktijkk betekende dit dat rond de 95 procent van de bodem effectief door de adel werd beheerst. De 
lokalee bevolking was formeel weliswaar vrij , maar was voor haar levensonderhoud vrijwel volledig 
afhankelijkk van de adellijke willekeur.19 Voor het weiden van het vee, het verbouwen van de gewassen 
enn het verzamelen van geriefhout moest zij doorgaans hoge gebruiks- of pachtrechten betalen, als deze 
activiteitenn op het land van de heer al waren toegestaan. Deze keten van afhankelijkheid werd gesloten 
doorr de beschikking van de heer over de graanmolens en oliepersen en de bepaling dat de bevolking 
alleenn met behulp van zijn installaties producten mocht verwerken. 

Opp politiek terrein was de invloed van de bevolking nihil. De heer vertegenwoordigde de streek op 
boven-lokaall  niveau en op lokaal niveau benoemde hij de bestuurders en leden van het gerechtelijk 
apparaat.. Na de vrede van Munster in 1648 ging het beheer over Brabant en delen van Limburg over in 
dee handen van de Staten-Generaal en verloor de streek zijn eigen vertegenwoordiging. De functie van de 
lokalee adel werd grotendeels overgenomen door Staatse heren-ambtenaren. Deze van oorsprong meestal 
Hollandsee en protestantse lieden lieten de eeuwenoude verhoudingen en heerlijke rechten echter zoveel 
mogelijkk ongemoeid.20 

Opp de oostelijke zandgronden in Gelderland, Overijssel en het oostelijke deel van het huidige Utrecht 
wass de feodale overheersing over het algemeen minder rigide en volledig. Wichers spreekt in dit 
verbandd van 'feodaloïditeit' of 'feodaalachtigheid'. Vooral in het oostelijke deel van deze zone kon de 
boerenbevolkingg dikwijl s nog rechten doen gelden op de oude 'marke', een gemeenschappelijk stuk 
grondd waarop gewassen werden verbouwen en vee werd geweid. Meer naar het westen, met name op de 
Utrechtsee Heuvelrug, was de grond veelal wel in handen van de landadel, maar werd het nulle terre sans 
seigneurseigneur minder strikt toegepast. Niettemin was ook hier de macht van de adel over de plaatselijke 
bevolkingg op economisch en politiek terrein doorgaans zeer groot. Rond 1600 slaagde de adel er zowel 
inn Gelderland als Overijssel zelfs in de boerenbevolking, die tot dan toe in het gewestelijke bestuur 
vertegenwoordigdd was geweest, haar laatste restje politiek invloed te ontnemen. Voortaan had de adel en 
inn sommige streken de patriciërs uit de grotere handelssteden het op het platteland alleen voor het 
zeggen.21 1 

Inn de derde zone ten zuiden van de overherigheidsgrens waren de sociale verhoudingen op het platteland 
opp het eerste gezicht het meest afwijkend van het algemene Europese patroon. Ook Holland beneden het 
IJ,, Zeeland en westelijk Utrecht waren in de middeleeuwen onderworpen geweest door verschillende 
Europesee vorsten die lokale vazallen in ruil voor hun trouw met het beheer ervan hadden beloond. Erg 
aantrekkelijkk was deze beloning echter niet geweest: de dunbevolkte kuststreek was 'een moeilijk 
toegankelijkk gebied omringd door water en moerassen, dat zich slecht leende voor de vorming van het 
typee militair-agrarische samenleving dat elders in Europa vigeerde'. Desondanks ontstond ook hier een 
zekeree feodale structuur die 'gekenmerkt werd door een in kleine eenheden verspreide, betrekkelijk 
autarkischee boerenbevolking, die leefde in horigheid aan een in burchten gevestigde krijgersklasse\22 

Toenn de kolonisering van de moerassen en plassen in de loop van de twaalfde en dertiende eeuw op 
gangg kwam, was het proces van feodalisering in deze streken alweer over zijn hoogtepunt heen en waren 
hett niet zozeer de plaatselijke edelen maar de heren uit de opbloeiende steden, die bij de ontsluiting van 
ditt nieuwe land het voortouw namen. Voor hen vormden de nieuwe polders en droogmakerijen een 
aantrekkelijke,, want relatief veilige belegging voor het kapitaal dat zij in de handel en scheepvaart 
haddenn verworven. Gaandeweg verdrong het stedelijk patriciaat de landadel meer en meer van de oude 
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heerlijkheden,, waarbij dikwijls niet alleen het land maar ook daaraan gekoppelde titels en feodale 
privilegess (zoals rechtspraak) overgingen in stedelijke handen.23 

Dezee wisseling van de wacht bracht voor de plattelandsbevolking nauwelijks verlichting, al was 
vann horigheid onder de nieuwe machthebbers doorgaans geen sprake meer. Voor de stedelijke heren was 
hett omringende platteland in economische opzicht van grote strategische betekenis en dit gegeven 
nooptee hen tot een straffe politiek. Om te voorkomen dat op het platteland nieuwe economische machten 
tott ontwikkeling konden komen werden de privileges die aan het bezit van de heerlijkheden verbonden 
warenn aangewend om de ontwikkeling van de nijverheid en handel op het platteland zoveel mogelijk te 
frustreren.frustreren. Halverwege de zestiende eeuw kondigden de statenvergaderingen de zogenaamde 'Order op 
dee Buitennering' af, die alle nieuwe nijverheid buiten de steden in Holland en Zeeland verbood. 
Daarnaastt werd het platteland zoveel mogelijk van externe handelsstromen afgeschermd, zodat de 
boerenn ook voor de afzet van hun producten grotendeels op de stedelijke heren waren aangewezen.24 

233 Traditionele dominantie in de stad: politiek kapitalisme 
Dee machtspositie van het stedelijk patriciaat op het platteland in de westelijke provincies was zeer sterk, 
maarr het vermogen die macht te kunnen uitoefenen was in aanleg gebaseerd op een krachtige positie in 
dee steden. Evenals de feodale adel kende het patriciaat in de westelijke steden en in de landprovincies 
eenn tweeledige oorsprong. In sommige steden was het voortgekomen uit het door de vorst aangestelde 
korpss van stedelijke beambten die, net als de adel op het platteland, als beloning voor betoonde diensten 
enn loyaliteit privileges hadden ontvangen. In de meeste steden lagen de wortels van het patriciaat echter 
inn de gilden, met name de handelsgilden, waarvan het zich in de loop van de tijd had losgemaakt. In 
zekeree zin had zich in deze steden eenzelfde proces van sluiting voorgedaan als op het platteland, zij het 
datt dit proces hier later op gang was gekomen en in de beginjaren van de Republiek nog niet was 
voltooid. . 

Aanvankelijkk was het proces van sluiting overwegend economisch van aard. Door verschillende 
oorzakenn slaagde een kleine groep van families er op stedelijk niveau in de belangrijkste en meest 
lucratievee commerciële monopolies te verwerven, met name in de handel, de scheepvaart, de exploitatie 
vann de koloniën en de belastingheffing. De enorme kapitalen die uit deze individuele of collectieve 
monopoliess voortvloeiden stelden deze selecte groep vervolgens in staat de eigen positie in het bestuur 
vann de steden en gewesten te verstevigen.25 Deze ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen de 
Habsburgsee dynastie in de Tachtigjarige Oorlog gaandeweg haar greep op de noordelijke Nederlanden 
verloorr en het patriciaat in de opbloeiende steden min of meer de vrije hand kreeg.2 Halverwege de 
zeventiendee eeuw was het bestuur in de meeste Hollandse, Zeeuwse en Utrechtse steden, en vaak ook in 
dee grotere steden van de landgewesten, het vrijwel exclusieve domein van een kleine groep patricische 
families,, die via talloze zakelijke en familiale banden met elkaar waren verbonden en de belangrijkste 
politiekee functies en economische monopolies bij voorkeur onderling verdeelden. Dit vrijwel gesloten, 
oligarchischee systeem werd slechts een enkele keer doorbroken door sterke stadhouders die op het 
hoogtepuntt van hun macht eigen beschermelingen in de besturen benoemden, al behoorden ook dezen 
niett zelden tot gezeten patricische families.27 

Ditt proces van sluiting in de Noord-Nederlandse steden was tamelijk uniek. Aan het einde van de 
middeleeuwenn bestond in Europa een hele reeks van steden en staatjes waarin een bovenlaag van 
patriciërss over belangrijke politieke en economische privileges kon beschikken.28 Bijna overal werden 
dezee steden en staatjes in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw echter ingelijfd bij andere staten 
off  moest het patriciaat haar macht delen met de landadel of een koninklijke dynastie. Het gevolg hiervan 
wass dat het proces van sluiting hier onvoltooid bleef. De sociale verhoudingen in de Republiek waren in 
dezee periode wellicht slechts vergelijkbaar met die in Venetië, waar een kleine groep van families zich 
all  enkele eeuwen eerder van concurrenten had ontdaan. Het proces van sluiting was hier zelfs zover 
gevorderdd dat toegang tot de macht formeel was voorbehouden aan families die reeds aan het einde van 
dee dertiende eeuw als 'adellijk' te boek stonden - de zogenaamde Serrata, letterlijk vertaald 'sluiting' of 
'uitsluiting'.29 9 
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Tott  een dergelijke, formele vastlegging van hun almacht zouden de patriciërs in de Republiek niet 
overgaan.. Naarmate hun positie sterker  werd en de standsverhoudingen bevroren raakten, gingen ook zij 
zichh echter  meer  en meer  als aristocraten gedragen. 

DHH proces van 'aristocratisering' uitte zich onder  meer  in de wijze waarop het patriciaat de andere 
bevolkingsgroepenn in de stad tegemoet trad. 'Iedere hoogst geprivilegieerde groep', zo schrijf t Weber, 
'ontwikkel tt  de mythe van haar  natuurlijk e (en vooral bloed-) superioriteit* . Dit gold ook voor  het 
patriciaatt  van de Republiek.30 Net als de feodale adel op het platteland legitimeerden de patriciërs hun 
machtt  over  andere stedelijke groepen met een beroep op historische rechten, afstamming, aangeboren 
plichtsbeseff  en opvoeding, die hen meer  dan andere inwoners geschikt zouden maken voor  het besturen 
vann stad en staat: 

Dee Statencolleges stelden ach voor als representatie van de stemhebbende leden, die de gehele bevolking zouden 
vertegenwoordigen.. Deze toestand zou sinds onheuglijke tijden bestaan; de revolutionaire oorsprong van de Statenmacht werd 
naa de Opstand zo snel mogelijk verdoezeld. De medezeggenschap van de bevolking bleef louter theorie; zij had zich niet met het 
politiekee bedrijfin te laten en had alleen de verordeningen van het door God gegeven staatsgezag af te wachten. 

Dee aristocratisering kwam ook tot uitdrukkin g in een veranderende houding van het patriciaat ten 
opzichtee van geld, in het bijzonder  de wijze waarop het kon worden verkregen en de manier  waarop het 
moestt  worden besteed. Opvattingen over  kapitalistische verwerving, toch de bron van zijn collectieve 
dominantie,, werden onderdeel van een ongeschreven maar  strenge standsetiquette die voorschreef welke 
zakelijkee bemoeienissen wèl en welke niet waren toegestaan. De ware patriciër  was volgens deze 
etiquettee een rentenier  of financier  die zijn kapitaal weliswaar  investeerde in lucratieve ondernemingen, 
maarr  zich in zijn manier  van zaken doen duidelijk onderscheidde van de andere, minder  aanzienlijke 
ondernemers,, 'de zoogenaamde parvenu's - menschen, die door  noesten vlij t of gelukkige speculation 
rij kk  zijn geworden'.32 Het was niet zozeer  het streven naar  winst dat de stadse patriciër  verboden was, 
maarr  veeleer  'een rationele, zakelijke, en in dat opzicht "burgerlijke "  vorm van economische activiteit, 
kortom::  systematische verwerving', schrijf t Weber.33 

Ookk de opvatting over  de wijze waarop geld kon worden besteed onderging gaandeweg een 
verandering.. De 'embarrassment of riches '34 die aanvankelijk zo kenmerkend was voor  de elite van de 
Republiekk verdween en het patriciaat ging zich in levensstijl en luxe meer  en meer  spiegelen aan de 
binnenlandsee en vooral buitenlandse adel. 'De elite werd herkenbaar  aan bepaalde uiterlijk e kenmerken, 
diee aldus het karakter  van statussymbolen kregen.'35 De sobere, zwarte kleding van weleerr  werd verruil d 
voorr  kleurrijk e en kostbare toiletten. De grachtenwoningen, die aanvankelijk tevens als bedrijfs- en 
opslagruimtess hadden gefunctioneerd werden weelderiger  en groter, kregen duurdere interieurs en 
herbergdenn steeds meer  personeel. Op de heerlijkheden en landgoederen die tot dan toe vooral als 
beleggingsobjectt  waren beschouwd verrezen comfortabele buitenhuizen en lustoorden die, anders dan 
vroeger,, gedurende grote delen van het jaar  werden bewoond.36 

Naarmatee het proces van sluiting in de Republiek zijn voltooiing vond, ontpopte het patriciaat zich meer 
enn meer  als een elite die in levensstijl en ideologie vergelijkbaar  was met de feodale adel die in het 
omringendee buitenland de staat bestuurde. Toch is het naar  mijn opvatting onjuist om het patriciaat in de 
Republiekk (en elders)37 eenvoudigweg te beschouwen als een al dan niet gemankeerde feodale adel, 
zoalss in de literatuur  nogal eens gebeurt. Het is belangrijk de machtsuitoefening en positie van het 
patriciaatt  te onderscheiden als uitvloeisel van een aparte vorm van traditionele dominantie, wat Weber 
overigenss nalaat.38 

Allereerstt  kenden de steden een geheel eigen sociale structuur  en een hiërarchie die sterk afweek 
vann de verhoudingen op het platteland. Bovendien verschilde de economische basis van de 
autoriteitsverhoudingenn in de steden van die waarop het feodalisme op het platteland was gefundeerd. 
Dee dominante positie van het patriciaat was, in tegenstelling tot die van de feodale adel, niet gebaseerd 
opp het bezit van land maar  op de beheersing van commerciële monopolies. Deze varieerden van 
verworvenn rechten op het drijven van handel met specifieke gebieden, het heffen van belasting tot de 
commerciëlee exploitatie van veroverde gebieden. Deze monopolies zijn te karakteriseren als 
verschillendee versies van 'politiek kapitalisme'. Dit politiek kapitalisme zal in § 3.6 als economisch 
stelselstelsel nog nader  aan de orde komen. Hier  zal ik dit begrip echter  niet alleen gebruiken ter  aanduiding 
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vann een economisch systeem, maar ook van een bijzondere vorm van traditionele dominantie. Het 
begripp verwijst naar politieke, economische en sociaal-culturele sluiting en monopolisering, en de 
acceptatiee daarvan door dominante en gedomineerde groepen in een stedelijke of geürbaniseerde 
figuratie.figuratie.39 39 

2.44 De oude orde van het midden: gildenbroeders en grote boeren 
Dee dominantie van adel en patriciaat over de rest van de bevolking was dus bijzonder sterk. Zij waren 
echterr niet de enige groepen in de Republiek die over monopolies en privileges beschikten. Zowel in de 
stedenn als op het platteland hadden zich in de loop van de tijd enkele beroepsgroepen uit de brede 
volksmassaa losgemaakt en zich tot aparte standen ontwikkeld. 

Ditt laatste gold in de eerste plaats voor de ambachtsgilden in de steden.40 Naarmate het proces van 
sluitingg verder was voortgeschreden waren deze van oorsprong vrije associaties van slagers, bakkers, 
timmerliedenn en andere ambachtslieden in de Republiek (meestal met toestemming van de autoriteiten) 
uitgegroeidd tot beroepsgroepen met een collectief monopolie op de productie van bepaalde goederen of 
hett verlenen van diensten. De toegang tot deze collectieve monopolies was voor buitenstaanders vaak 
uiterstt beperkt en soms zelfs volledig afgesloten. 

Voordatt iemand tot het gilde werd toegelaten diende hij eerst een zware leergang te doorlopen. De 
toegangg tot deze opleiding was beperkt, omdat meestal leergeld moest worden betaald en het aantal 
leerplaatsenn klein was. Zelfs wanneer een leerjongen de opleiding naar tevredenheid van de meester had 
doorlopenn en met een meesterproef had bezegeld was toelating tot het gilde onzeker. Het bezit van een 
eigenn werkplaats en eigen instrumenten was vaak een eerste vereiste en het inschrijfgeld en de 
contributiess die het lidmaatschap met zich meebracht konden slechts door een enkeling worden 
opgebracht.. Veel ambachtslieden bleven dan ook hun hele leven knecht, te meer omdat zij door de 
monopoliepositiee van het gilde nergens anders terecht konden. Zodoende vormden zij, tezamen met de 
leerjongenss en soms ook ongeschoolde losse werklieden, voor de leden van het gilde een constante en 
minn of meer gereguleerde stroom van veelal goedkope arbeidskrachten. 

Eenn voorwaarde voor de werking van dit systeem was een effectieve bescherming van het 
monopoliee tegen concurrentie van buitenaf. Meestal werd het monopolie gegarandeerd door een door 
hett stadsbestuur verleende keur waarin de privileges van het betreffende gilde waren vastgelegd. 
Productiee en handel buiten het gilde om werden beboet en in bepaalde gevallen waren de gildenbroeders 
bevoegdd overtreders van de keur zélf te arresteren. 

Nett als bij de landadel en het patriciaat was de geprivilegieerde positie van de gildenbroeders niet 
alleenn gebaseerd op puur economische monopolies. Ook zij verkregen in sommige steden gaandeweg 
hett alleenrecht op het dragen van specifieke kleding en het organiseren van bepaalde feesten, 
ceremoniess en rituelen. Bovendien deelden zij een zeer specifieke beroepseer en ontleenden zij 'een 
gevoell  van trots aan het "misterium artis", aan de technieken en vaardigheden die alleen zij en hun 
collega'ss beheersten'.41 Dit alles maakte de beroepsgroep tot een hechte sociaal-culturele gemeenschap 
-- een stand - waarin endogamic en erfelijkheid van het lidmaatschap regel was. De exclusiviteit van het 
gildee werd tenslotte gedragen door een collectief ethos van broederschap. Het doel van de gilden was 
niett ongebreidelde groei, maar continuïteit, zekerheid en wederzijdse ondersteuning.42 

Opp het platteland waren adel en patriciaat evenmin de enigen die over monopolies en privileges 
beschikten.. In sommige delen van de Republiek had zich in de loop van de tijd een tussenstand van 
tamelijkk welvarende boeren losgemaakt uit de brede massa van arme en afhankelijke keuterboeren en 
knechten.. Op de zandgronden van het oosten en zuiden had deze boerenstand deze welvarende positie 
veelall  te danken aan de adel, die het bestuur van landerijen, de inning van belasting en de handhaving 
vann de openbare orde aan een kleine groep van boeren had overgedragen en deze diensten met land en 
veee had beloond. 

Opp de vruchtbare klei- en laagveengronden in het westen en noorden en langs de grote rivieren had 
dezee boerenstand zich daarentegen meestal op eigen kracht ontwikkeld. Hier was de productie van een 
overschott mogelijk geweest en daarmee de accumulatie van vermogen en rechten op grond voor 
diegenenn die reeds over enig land konden beschikken. Op lokaal niveau waren deze boeren er veelal in 
geslaagdd door hun grote economische macht de pachters, landarbeiders en ambachtslieden grotendeels 
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vann zich afhankelijk te maken. In sociaal en cultureel opzicht onderscheidden de grote boeren zich met 
hunn land, vee en boerenhoeven nadrukkelijk van de overige plattelandsbevolking, temeer omdat de 
afstandd tussen beide groepen relatief klein was en de dominante positie van de boeren in de lokale 
gemeenschap,, in tegenstelling tot die van de gildenbroeders in de stad, in de regel niet juridisch was 
verankerd.. Deze scheiding van standen werd versterkt door de neiging van de boeren om hun 
huwelijkspartnerss in eigen kring te zoeken en zodoende hun welvaart, status en levenswijze te 
handhaven.43 3 

Inn Friesland, waar het feodale stelsel in de middeleeuwen geen vaste voet aan de grond had kunnen 
krijgen,, ontwikkelde een kleine groep van eigenerfde boeren zich in de loop van de zeventiende en 
achttiendee eeuw zelfs tot een vrijwel gesloten stand van herenboeren die gaandeweg vrijwel alle 
politiekee macht op lokaal en provinciaal niveau naar zich toe wist te trekken. Net als in de steden in het 
westenn van het land ging dit proces van sluiting hier gepaard met het ontstaan van een eigen levensstijl 
enn ethos.44 Een vergelijkbare ontwikkeling voltrok zich rond 1800 in oost-Groningen, waar enkele 
boerenn zich door landaanwinning, intensieve akkerbouw en gunstige economische omstandigheden 
wistenn op te werken tot ware graanbaronnen.45 

Dee herenboeren van Friesland en oost-Groningen vormden echter een uitzondering. Want hoewel de 
positiee van de grote boeren en gildenbroeders krachtig was en zij over verschillende privileges en 
voorrechtenn konden beschikken was hun invloed op het bestuur van stad en streek in de meeste delen 
vann de Republiek gering. In de waterschappen, streek- en stadsbesturen hadden zij doorgaans geen 
zittingg en als zij hierin al zitting hadden, dan veelal op het tweede plan achter de lokale heer.46 Slechts 
eenn enkele keer kwamen de boeren en gildenbroeders tegen de machtsuitoefening van de adel en het 
patriciaatt in opstand en sloten zij zich aan bij oproeren en rellen. Deze opstandigheid was echter zelden 
gerichtt tegen de standenhièrarchie als zodanig, maar tegen de aantasting van hun privileges of tegen het 
machtsmisbruikk van de heren.47 

2.55 Oude orde en sociale zorg 
Zoo had zich in de Republiek in de loop der eeuwen een proces van sluiting voltrokken. De mogelijkheid 
tott het uitoefenen van politieke macht en de productie en consumptie van bepaalde goederen en diensten 
wass het bijna exclusieve domein geworden van enkele in hoge mate gesloten statusgroepen, van 
standen.. Toen dit proces eenmaal was gestabiliseerd en de verschillende sociale groepen in de 
maatschappijj  aan de status quo gewend waren geraakt ontstonden diverse vormen van traditionele 
dominantie.. De bestaande verdeling van macht, bezit en status werd tot een door God gegeven 
natuurlijkee orde van ongelijkheid, waarin de hogere de lagere standen dienden te leiden en de lagere 
standenn zich moesten schikken in hun lot. Een orde derhalve waarin iedereen zijn plaats diende te 
kennen. . 

Dee standsorde verschafte de hogere standen een groot aantal privileges, maar stelde tevens hoge 
eisenn aan de wijze waarop zij de lagere standen in de dagelijkse praktijk tegemoet traden. Deze eisen 
zijnn door J. Stuart Mil l op treffende wijze beschreven: 

Hett is de plicht van de hogere standen om voor [de armen] te denken, en om verantwoordelijkheid te nemen voor hun levenslot, 
zoalss de aanvoerder en de officieren van een leger dat voor hun soldaten doen. De hogere standen dienen zich consciëntieus op 
dee uitoefening van deze taak toe te leggen, en de manier waarop zij dit doen dient de armen vertrouwen en respect in te 
boezemen,, zodat zij gehoorzaam zijn aan de regels die hen zijn gesteld en zij zich ook in alle andere opzichten overgeven aan 
eenn zorgeloos vertrouwen in hun beschermers. De relatie tussen de rijken en armen dient slechts gedeeltelijk autoritair te zijn; zij 
dientt vriendschappelijk, moralistisch en gevoelvol te zijn; liefhebbende bevoogding van de ene zijde, respectvolle en dankbare 
eerbiedd van de andere. De rijke moet als een vader voor de armen zijn en hen leiden en beperken als kinderen. Spontaniteit van 
hunn kant is ongewenst. Van hen moet slechts worden verlangd dat zij hun dagelijkse werk verrichten en dat zij zedelijk en 
godvruchtigg zijn. Zeden en geloof dienen hun door hun meerderen te worden aangereikt. Zij moeten er op toezien dat deze hen 
opp een juiste wijze worden bijgebracht, en zij dienen alles in het werk te stellen om hen, in ruil voor hun arbeid en trouw, van 
goedee voeding, kleding, huisvesting, stichtelijke spiritualiteit en onschuldig vermaak te voorzien. 

Dee opstelling van de hogere standen ten opzichte van de lagere standen, hierboven door Stuart Mil l in 
geïdealiseerdee vorm beschreven, kende zowel een morele als een praktische component. De opdracht de 
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lageree standen te leiden werd door  de hogere standen beschouwd als een vanzelfsprekend gegeven, als 
eenn heilige plicht. Tegelijkertij d waren zij  zich maar  al te bewust van de noodzaak hun dominante 
positiee in de maatschappij  elke dag opnieuw te doen gelden en de sociale orde te onderhouden. 

Dee standsverdeling en de capaciteit van hogere standen om deze te handhaven werd sterk op de proef 
gesteldd door  groepen die zich aan het uiterste ondereinde van de samenleving bevonden, zoals paupers, 
landlopers,, misvormden en arme oudenvandagen. Ook wanneer  de positie van de lagere standen door 
oorlog,, misoogsten en economische crises aan het wankelen werd gebracht kwam de standsverdeling 
onderr  druk te staan. Om die reden was de aanwezigheid van enigerlei vorm van armenzorg een conditio 
sinesine qua non en de organisatie en financiering daarvan voor  de hogere standen een precaire opdracht. A. 
dee Swaan schrijf t hierover: 

Gegevenn een configuratie van materieel surplus, van politieke autoriteit en gehoorzaamheid, van militaire en economische 
overheersingg en onderwerping, bestaat het vraagstuk van armoede uit het probleem een minimale hoeveelheid van het sociale 
surpluss uit te delen zonder de patronen van afhankelijkheid en uitsluiting te wijzigen die enerzijds de rijken definiëren, 
anderzijdss de armen en alle anderen daar tussenin. 

Dee wijze waarop in deze noodzakelijke voorwaarde werd voorzien was in de Republiek zeer  divers. Op 
hett  platteland werd de zorg voor  armen door  de heer  dikwijl s in eigen beheer  gehouden. De armen die 
opp zijn heerlijkheid woonden of in de nabijheid van de state of het kasteel verbleven werden dan door  de 
heerr  geregeld voorzien van aalmoezen, voedsel, huisraad en kleding. Wanneer  het aantal armen echter 
groott  was en de armoede een structureel karakter  kreeg, werd de inrichtin g van een meer  permanente en 
gestructureerdee vorm van sociale zorg veelal onvermijdelijk . In dat geval werd de zorg voor  paupers, 
werklozenn en oudenvandagen opgedragen aan de lokale plattelandsgemeenschap, die op haar  beurt de 
verantwoordelijkheidd veelal doorschoof naar  het natuurlijk e middelpunt van het dorp of de streek: de 
kerk.. De dagelijkse bedeling vond dan plaats door  de pastoor, de predikant of daarvoor  speciaal 
aangesteldee diakenen, op de benoeming waarvan de heer  via zijn overheersende positie in het 
kerkbestuurr  meestal beslissende invloed had. Een dergelijke gedelegeerde organisatie had voor  de heer 
grotee financiële voordelen. Hoewel hij  vaak bleef meebetalen aan de bekostiging van de bedeling werd 
hett  merendeel van de lasten gedragen door  de plattelandsbevolking, bijvoorbeeld in de vorm van een 
specialee armbelasting of via geregelde collectes in de zondagse mis of dienst.50 

Dee organisatie en financiering van de armenzorg in de steden van de Republiek was in meerdere 
opzichtenn vergelijkbaar  met die op het platteland, al bestonden er  enkele belangrijke verschillen.51 Ook 
inn de steden was een groot deel van de armenzorg rond de kerk en kerkelij k instanties geconcentreerd, 
maarr  anders dan op het platteland werd hun werk dikwijl s aangevuld, en in sommige steden geleidelijk 
overgenomen,, door  zogenaamde openbare armbesturen. Deze instellingen waren veelal voortgekomen 
uitt  oude katholieke kassen die tijdens en na de Opstand door  de stedelijke autoriteiten waren 
geconfisqueerd.. Daarnaast waren sommige openbare instellingen door  de autoriteiten zelf opgezet als 
reactiee op het falen van de kerkelijk e instellingen in tijden van extreme armoede en werkloosheid. 

Nett  als op het platteland werden de financiële lasten van de armenzorg door  de gehele bevolking 
gedragen.. De kerkelijk e instellingen genereerden hun inkomsten meestal via collectes en vrijwillig e 
giften,, de openbare organisaties via accijnzen en speciale doelbelastingen, zoals boetes, leges en 
toeslagenn op huwelijken en begrafenissen. M. van Leeuwen heeft berekend dat in Amsterdam grofweg 
eenn kwart van de financiële lasten werd gedragen door  de armen zelf, vooral via accijnzen. Eenderde 
werdd opgebracht door  de rijken en middengroepen samen. Het resterende deel werd door  de instellingen 
zelff  gefinancierd uit het eigen vermogen, zoals land en aandelen.52 

Voorall  de hoge bijdrage van de leden van de middenstand is opmerkelijk omdat zij, anders dan de 
armenn en rijken,  nauwelijks van de armenzorg profiteerden. Wanneer  zij  lid waren van een gilde en 
trouww hun contributi e hadden betaald konden zij  in tijden van tegenslag doorgaans aanspraak maken op 
eenn uitkerin g uit een zogenoemde 'gildenbos'. Het lidmaatschap van een dergelijke bos was over  het 
algemeenn slechts voorbehouden aan de gildenmeesters en onderscheidde hen zodoende nadrukkelij k van 
hett  gewone volk. In sommige steden van de Republiek waren de bossen wel toegankelijk voor  de 
gildenknechten,, maar  vaker  nog beschikten zij  over  eigen onderlinge fondsen. Deze fondsen waren door 
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dee geringe draagkracht van de leden echter veelal slechts op een beperkt terrein actief, meestal op het 
gebiedd van de ziekte- en begrafenisverzekering.53 

Opp de wijze waarop het door hen bijeengebrachte geld werd besteed, op de bedelingsmethode en 
meerr in het algemeen op het bestuur van de arminstellingen hadden de leden van de middengroepen 
intussenn weinig invloed. Dit gold in ieder geval voor de openbare armbesturen waarin doorgaans slechts 
telgenn uit de meest vooraanstaande families van de stad werden benoemd en het eigenlijke 
bedelingswerkk door betaalde krachten werd verricht. De diaconieën en andere kerkelijke armbesturen 
bodenn meestal wel toegang aan lieden uit de stedelijke middenstand, maar hun betrokkenheid was 
overwegendd praktisch van aard: zij hielden collectes, ontvingen de armen of bezochten ze thuis, 
controleerdenn hun aanspraak op ondersteuning en deelden boetes uit wanneer deze aanspraak achteraf 
oneigenlijkk bleek. De wijze waarop en de marges waarbinnen deze taken moesten worden verricht 
werdenn echter grotendeels vastgesteld door het algemene kerkbestuur, door een speciale financiële 
commissiee of door de stedelijke magistratuur, instellingen waarin het stedelijke patriciaat het veelal voor 
hett zeggen had. 'In ruil voor statusverhoging tot "kleine regenten" waren de diakenen eigenlijk 
"gewilligee dienaren" van de standenmaatschappij', aldus Van Leeuwen.54 

Dee armenzorg in de Republiek werd direct en indirect dus grotendeels gecontroleerd door de hoogste 
standen,, terwijl deze standen aan de bekostiging daarvan slechts een relatief geringe bijdrage leverden. 
Voorr de adel op het platteland en het patriciaat in de steden vervulde de armenzorg verschillende 
functiess die alle waren gericht op het handhaven van de oude orde en de versterking van de 
economische,, politieke en culturele fundamenten waarop deze oude orde rustte. 

Allereerstt was de armenzorg een belangrijk instrument ter regulering van de lokale arbeidsmarkt. 
Doorr werklieden in tijden van teruglopende economische bedrijvigheid (gedeeltelijk) te bedelen kon 
wordenn voorkomen dat zij hun heil elders gingen zoeken, zodat later, wanneer de economie weer 
aantrok,, geen tekort aan ervaren arbeidskrachten ontstond. Toen vanaf het einde van de zeventiende 
eeuww de economische situatie in de Republiek structureel verslechterde werd de doelstelling aangepast. 
Doorr selectief te ondersteunen en tegelijkertijd de jacht op bedelaars te verscherpen, werd getracht de 
toevloedd van vreemde armen in te dammen zodat het sociale evenwicht in de stad of streek niet werd 
verstoord.55 5 

Dee armenzorg vervulde ook een belangrijke functie bij de handhaving van de openbare orde, dat 
will  zeggen: bij het bevorderen en reproduceren van de loyaliteit van de lagere aan de hogere standen. 
Zekerr in de steden, waar arm en rijk dicht bij elkaar woonden en openlijke dwang vaak contraproductief 
konn zijn, zou het ontstaan van te grote verschillen tussen beide groepen aanleiding kunnen geven tot 
twijfell  aan de bestaande standsverschillen. Het niveau van de armenzorg in de steden lag dan ook vaak 
hogerr dan op het platteland. In ruil voor deze generositeit werd, aldus S. Schama, van de armen 
verwachtt dat zij berustten in de bestaande maatschappelijke verhoudingen en dit toonden door 'vroom 
enn gehoorzaam te zijn'.56 Hoe effectief deze stilzwijgende uitruil was bleek wel uit het feit dat opstanden 
enn oproeren in de Republiek betrekkelijk zeldzaam waren. Als ze al plaatsvonden waren ze meestal niet 
tegenn de bestaande standsorde zélf gericht, maar tegen het verzaken van de verplichtingen die deze orde 
aann de hoogste standen stelde.57 

Ditt brengt ons bij de derde functie van de armenzorg. '[W]ie zo gelukkig was tot de leidende lagen 
derr samenleving te behoren', schrijft Van Leeuwen, 'verplichtte zich ook om dit geluk te legitimeren. 
Hett was een meervoudige "lakmoesproef: ten opzichte van de standgenoten, ten opzichte van 
ondergeschiktee leden van de samenleving en zelfs ten opzichte van God en het eigen geweten.'58 

Betrokkenheidd bij de armenzorg gaf aanzien en stelde jonge edelen en patriciërs in staat hun bestuurlijke 
kwaliteitenn te ontwikkelen en te etaleren. In laatste instantie was het ook een kwestie van eer, van 
noblessenoblesse oblige', deugdzaamheid en nobiliteit dienden zich immers in de praktijk te bewijzen.59 In die zin 
wass de intensieve betrokkenheid van de hogere standen bij de armenzorg voor de leden ervan niet louter 
eenn kwestie van filantropie of opportuniteit: betrokkenheid bij de armenzorg, bij het leiden en verzorgen 
vann de lagere standen was voor hen ook een bevestiging van hun dominante positie in de maatschappij. 

2.66 Conclusie 
Nederland,, zo heb ik getracht aannemelijk te maken, kende ten tijde van de Republiek een 
maatschappelijkee orde die vergelijkbaar was met die in andere Europese landen. Deze orde was ontstaan 
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uitt  een proces van stuiting en werd gekenmerkt door  een strikt e hiërarchie van standen en een 
monopolistischee verdeling van macht, status en bezit. Op het platteland was deze orde, net als in de 
meestee andere Europese landen, in sommige streken gebaseerd op een specifieke vorm van traditionele 
dominantie,, het feodalisme. In de steden van de Republiek was in de loop der  eeuwen echter  een andere 
vormm van traditionele dominantie ontstaan, die in economische zin niet op de landbouw, maar  op de 
handell  berustte. Ik heb deze vorm 'politiek kapitalisme' genoemd. 

Dee twee vormen van traditionele dominantie hadden ieder  een eigen overheersende 
bevolkingsgroepp voortgebracht: het feodalisme de landadel, het politiek kapitalisme het stedelijk 
patriciaat.. In het vervolg van dit boek zal ik beide groepen voortaan tezamen aanduiden met de term 
'hoogstee standen' of, in navolging van C.H.E. de Wit , met 'aristocratie' : 'een oligarchie van edelen en 
patriciërs'.600 Wie ik in dit boek precies tot deze categorie reken is beschreven in Bijlage 1. 

Behalvee deze aristocratie konden ook enkele andere groepen in de Republiek over  bepaalde 
monopoliess en privileges beschikken. Deze groepen heb ik de 'middenstanden' genoemd. In de steden 
gingg het hierbij  om in gilden verenigde ambachtslieden en op het platteland om grote, min of meer 
onafhankelijkee boeren. Onder  aan de maatschappelijke ladder  bevonden zich tenslotte de 'laagste 
standen',, die over  het algemeen van monopolies en privileges waren uitgesloten. 

Dee bovenstaande opsomming van groepen suggereert een rigiditeit  die de oude orde in Nederland 
natuurlij kk  niet (altijd ) kende. De omvang en de positie van de standen verschilden in de tijd . Bovendien 
bestondenn in de standen, die ik hier  als eenvormige groepen heb voorgesteld, vaak weer  afzonderlijke, 
vaakk subtiele en hiërarchische verschillen. Zo werd bijvoorbeeld door  tijdgenoten in het stedelijk 
patriciaatt  onderscheid gemaakt tussen diverse 'coterieën' en bestond er  een duidelijk statusverschil 
tussenn hogere en lagere adel.61 En tenslotte waren de verschillende standen niet zo gesloten als de 
beschrijvingg ervan in dit hoofdstuk wellicht suggereert. Zo stond het patriciaat in sommige tijden 
weldegelijkk  open voor  vers bloed uit de onderliggende maatschappelijke lagen, bijvoorbeeld wanneer  in 
eenn bepaalde stad het patriciaat door  natuurlij k verloop dreigde uit te sterven.62 Vanwege de helderheid 
enn de voortgang van het verhaal zal ik in het vervolg van dit boek echter  niet altij d voldoende aandacht 
aann deze nuances kunnen besteden. 

Hett  doel in dit hoofdstuk was te onderzoeken of ook Nederland een oude orde kende - maar  uiteindelijk 
wass dit slechts van belang om te kunnen schetsen wat de uitgangspositie was toen de strij d om de 
socialee zekerheid in Nederland begon. Om die uitgangspositie te kunnen schetsen is het noodzakelijk de 
WerdegangWerdegang van de oude orde in Nederland tot aan het einde van de negentiende eeuw te volgen en te 
analyseren,, en dat is wat ik in de volgende twee hoofdstukken zal doen. Ik zal in deze hoofdstukken 
betogenn dat de oude orde in Nederland veel langer  stand hield dan doorgaans wordt gedacht, maar 
onderwegg een aantal belangrijke wijzigingen onderging. Ook het schetsen van deze wijzigingen is naar 
mijnn opvatting noodzakelijk om de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid te kunnen 
begrijpen n 





Hoofdstukk 3 

Dee aristocratische metamorfose 

Hoee lang hield de oude orde in Nederland stand? Het antwoord op deze vraag is voor de analyse van de 
strijdd om de Nederlandse sociale zekerheid van betekenis, omdat de inhoud daarvan bepalend is voor de 
wijzee waarop de voornaamste deelnemers aan deze strijd én hun inzet moeten worden beoordeeld. Bij 
hett beantwoorden van deze vraag biedt het klassieke beeld van het negentiende-eeuwse Nederland 
echterr nauwelijks aanknopingspunten. In dit klassieke beeld valt deze eeuw doorgaans uiteen in twee 
totaall  verschillende helften met de vermaarde grondwetswijziging van Thorbecke in 1848 daar tussenin. 
Vóórr 1848 was Nederland het land van * Jan-Salie\ waarin de Oranje-dynastie en de oude regenten van 
dee Republiek nog altijd de toon aangaven en met hun uiterst behoudende staatkundige en economische 
politiekk probeerden het oude zoveel mogelijk te consolideren. Na Thorbecke werd alles anders: de oude 
regentenn maakten plaats voor een nieuwe lichting van vooral * liberale' machthebbers die de Nederlandse 
staatt en maatschappij in slechts enkele decennia tijd een volledig ander en 'moderner' aanzien zouden 
geven. . 

Ditt beeld van het negentiende-eeuwse Nederland is in de afgelopen decennia door diverse auteurs 
bekritiseerd.11 Hun bijdragen hebben de klassieke interpretatie echter nog nauwelijks aangetast, vooral 
omdatt een cruciale vraag zelden wordt gesteld: waar kwamen de nieuwe machthebbers na 1848 zo 
plotselingg vandaan en belangrijker: wie waren zij eigenlijk? Waren zij werkelijk de homines novi 
waarvoorr zij doorgaans worden gehouden? Kwamen zij werkelijk voort uit de spreekwoordelijke 
'burgerij',, die elders in de wereld de industrialisering en 'modernisering' van de samenleving zou 
hebbenn voortgebracht? 

Inn volgende hoofdstukken zal ik proberen aannemelijk te maken dat de laatste twee vragen ontkennend 
moetenn worden beantwoord. In dit hoofdstuk betoog ik dat, anders dan veelal wordt aangenomen, van 
veranderingenn in de politieke en maatschappelijke machtsverhoudingen in de eerste decennia na 1848 
nauwelijkss sprake was. Tevens zal ik laten zien dat de grote veranderingen die na 1848 in economisch 
opzichtt plaatsvonden niet werden gegenereerd door een nieuwe klasse van industriële ondernemers, 
maarr door dezelfde aristocratie die in politiek, economisch en cultureel opzicht ook al in de Republiek 
dominantt was geweest. Tenslotte zal ik in Hoofdstuk 4 laten zien wanneer de omslag dan wel 
plaatsvondd en welke gevolgen zij had voor de politieke en maatschappelijke machtsverhoudingen aan de 
vooravondd van de strijd om de Nederlandse sociale zekerheid. Voordat de reikwijdte van Thorbeckes 
grondwetsherzieningg kan worden vastgesteld zal in de volgende paragraaf echter eerst kort worden 
ingegaann op de politieke en maatschappelijke veranderingen die plaatsvonden in de eerste helft van de 
negentiendee eeuw. 

3.11 Van Republiek naar  Koninkrij k 
Inn Hoofdstuk 2 van dit boek is de maatschappelijke orde beschreven, die na de vorming van de 
Republiekk aan het einde van de zestiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden was ontstaan. Deze orde 
werdd gekenmerkt door verschillende vormen van traditionele dominantie en een monopolistische 
verdelingg van status, macht en bezit. De Republiek was een standensamenleving waarin het patriciaat in 
dee steden en de adel op het platteland de boventoon voerden. In de loop van de achttiende eeuw ontstond 
echterr een groeiende ontevredenheid over de wijze waarop de politieke posities en economische 
monopoliess werden verdeeld. Een diffuse coalitie van enkele uitgesloten groepen kwam tot tweemaal 
toee in opstand tegen 'het hele oligarchische bestel van coöptatie en godsdienstige exclusiviteit'.2 De 
eerstee opstand in 1787 mislukte nog door interventie van het Pruisische leger, maar in 1895 slaagden de 
zogenoemdee 'Patriotten' er met hulp van de Fransen in de stadhouder en een deel de aristocratische elite 
tee verdrijven.3 
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Naa de val van de Republiek in 1795 maakten de machthebbers van de nieuwe Bataafse Republiek onder 
aanmoedigingg van de Fransen korte metten met de oude monopolies en privileges. Op het platteland 
werdenn de heerlijkheden en heerlijke rechten afgeschaft en werd de adel vrijwel alle bestuurlijke macht 
ontnomen.. In de steden verloren de gilden hun monopolies en kassen en werd een begin gemaakt met de 
ontmantelingg van de economische en politieke pijlers waarop de macht en dominantie van het patriciaat 
altijdd had gesteund. Zo werden de meeste stedelijke accijnzen en tollen afgeschaft, het belastingsysteem 
hervormdd en monopolistisch-economische instituten als de VOC en de WOC opgeheven. De 
bestuursstructuurr van de staat werd vervolgens aanmerkelijk gecentraliseerd en gedemocratiseerd, 
waardoorr de stedelijke en gewestelijke autonomie vergaand werd ondergraven. Groepen die tot dan toe 
opp religieuze gronden van de macht waren uitgesloten, zoals katholieken, joden en protestantse 
dissenters,, evenals grote delen van de stedelijke middenstand en boerenbevolking kregen een stem in het 
bestuurr van de staat. Burgers die weigerden zich openlijk van het oude regime te distantiëren werd 
daarentegenn het stem- en kiesrecht ontnomen.4 In de referenda en verkiezingen voor de stads-, streek- en 
staatsbesturen,, die in de daaropvolgende jaren werden gehouden, kon liefst 40 procent van de 
mannelijkee bevolking zijn stem uitbrengen. Vrouwen, bedeelden en dienstpersoneel bleven als 
vanzelfsprekendd van stemrecht uitgesloten.5 

Toenn de Fransen rond de eeuwwisseling om strategische redenen hun greep op het land verstevigden 
tradd echter een geleidelijke restauratie van de oude structuren en machtsverhoudingen in. In 1801 werd 
dee verkiesbaarheid van burgers opnieuw aan 'gegoedheid' gebonden.6 Nadat Napoleon in 1806 zijn 
broerr Lodewijk Napoleon als koning der Nederlanden had aangesteld werd zelfs een begin gemaakt met 
dee rehabilitatie van de oude adel7 en de terugkeer van het patriciaat - aangevuld met de elites van de 
eerderr genoemde religieuze groepen — in het staats- en stadsbestuur.8 

Naa de definitieve nederlaag van de Fransen in 1815 werd de restauratie grotendeels voltooid door 
Willemm I. Deze zoon van de laatste stadhouder werd in dat jaar op voorspraak van de grote Europese 
mogendhedenn uitgeroepen tot koning van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Nog hetzelfde jaar 
werdenn de edelen in hun adeldom hersteld, de heerlijke rechten goeddeels heringevoerd en een groot 
aantall  regentenfamilies, die in de tijd van de Republiek de machtigste steden hadden bestuurd, in de 
adelstandd verheven.9 Hun positie werd vastgelegd in een grondwet die in 1814 door een commissie van 
edelenn en patriciërs was opgesteld en nog datzelfde jaar werd goedgekeurd door een 'vergadering van 
notabelenn die geacht werden de Nederlandse natie te vertegenwoordigen'.10 

Inn deze grondwet, die tot 1848 in grote lijnen ongewijzigd bleef, werd de centralisatie van het 
staatsbestuur,, die in de Bataafse en Franse tijd was doorgevoerd, min of meer bevestigd. Dit betekende 
voorall  dat de positie van de koning in vergelijking met die van de stadhouder in de Republiek 
aanzienlijkk werd verstevigd. De koning kreeg het permanente recht de gouverneurs van de provincies, 
dee burgemeesters op het platteland en de leden van de nieuwe Eerste Kamer te benoemen. Voor het 
overigee leidde de nieuwe staatsregeling volgens S. Stuurman echter tot 'een herstel van de oligarchische 
standenstaatt in nieuwe gedaante'.11 

Inn een poging de wijzigingen die in de periode 1795-1813 waren doorgevoerd zoveel mogelijk 
teniett te doen en de oude politieke situatie te herstellen benoemde Willem-I vrijwel uitsluitend telgen uit 
dee families die ook al in de Republiek de dienst hadden uitgemaakt of in de Bataafse en Franse tijd in 
dezee aristocratie waren opgenomen.12 De macht die de edelen en patriciërs vóór de val van de Republiek 
opp lokaal en regionale niveau hadden uitgeoefend werd in de nieuwe grondwet zelfs geformaliseerd. Zo 
werdenn de leden van de Tweede Kamer voortaan gekozen door de Provinciale Staten. De leden van 
Provincialee Staten werden op hun beurt gerekruteerd uit drie 'standen': de ridderschappen, waartoe 
alleenn erkende adel toegang had, de groep van niet-adellijke grootgrondbezitters (de 'landelijk stand') en 
hett patriciaat in de stadsbesturen. De Provinciale Staten benoemden tenslotte ook de raadsleden op het 
platteland,, terwijl in de steden de keuze van de leden van de stadsbesturen via een ingewikkeld en 
eveneenss getrapt systeem van verkiezingen opnieuw aan de oude patricische families werd 
toevertrouwd.13 3 

Mett de restauratie van de oude machtsrelaties was de maatschappelijke balans die in de voorafgaande 
eeuwenn was ontstaan min of meer hersteld. Macht, status en bezit vielen opnieuw grotendeels samen 
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zodat,, ondanks twee decennia van revolutionaire woelingen, oude vormen van traditionele dominantie 
kondenn voortleven. In de daaropvolgende decennia zou in deze situatie nauwelijks verandering komen. 
'Gezienn het overwegend stagnerende karakter  van de Nederlandse samenleving*, zo schrijft H. Daalder, 
'bleeff  het leven van het grootste deel van de bevolking in ieder  geval tot het midden van de eeuw zich 
afspelenn in gesloten traditionele gemeenschappen.'14 

Ditt  gold in meerdere mate voor  de plattelandsbevolking in het gefeodaliseerde oosten en zuiden 
vann het land. Na de aftocht van de Fransen in 1813 waren de heerlijke rechten min of meer  in hun oude 
vormm hersteld. Bij  Soeverein Besluit kregen de landheren het recht van voordracht van schouten, 
bestuurderss en secretarissen van gemeenten en polders in de voormalige heerlijkheden. Ook het 
zogenaamdee 'tiendrecht' , het recht van de landeigenaar  op een deel van de oogst, werd grotendeels 
heringevoerd.133 De heerlijke rechten gaven de edelen opnieuw de mogelijkheid om grote invloed uit te 
oefenenn op de plaatselijke economie en bevolking, en verschaften hun bovendien de financiële middelen 
omm hun traditionele levensstijl te continueren. Het duidelijkst was dit in Limburg , dat na de Franse Tij d 
definitieff  bij  het Koninkrij k was ingelijfd en waar  een groot deel van de bodem effectief in handen van 
dee adel was: 

Zelfss diegenen onder hen [de adel, mh] die niet op kastelen woonden, maar een grotere binding met de stad hadden, leefden 
grotendeelss van hun aanzienlijke landbezettingen. Zolang Limburg een overwegend agrarische samenleving bleef met tamelijk 
geslotenn dorpsgemeenschappen, kwam de dominerende positie van de adel over de plattelandsbevolking nog niet definitiefin 
gevaar.. Te meer daar een middenklasse van eigenerfde boeren vrijwel ontbrak. 

Maarr  ook in het noorden van het land hadden de oude, traditionele bindingen en omgangsvormen tussen 
dee hogere en lagere standen nog nauwelijks aan betekenis ingeboet. Aan het einde van de negentiende 
eeuww beschreef de aristocraat P. Lycklama a Nijeholt de sociale verhoudingen op het Friese platteland in 
dezee periode als volgt: 

Tott omstreeks 't midden van dezer eeuw was er in Friesland een machtige aristocratie, en was er bij 't volk een ontzag voor, een 
gevoell  van afhankelijkheid van deze dusgenoemde 'Grooten', dat men zelf moei hebben gezien om 't te kunnen gelooven. 'De 
heerr van 't dorp' was koning in zijn kring. Verscheen hij ter kerk, dan werden bij zijn binnentreden aanstonds de hoofden 
ontbloot.. Betrad men 't voorplein zijner 'State', men naderde zijn deur met de pet in de hand. Was eroneenigheid, hij besliste -
enn niemand dacht aan hoger beroep. In 't kort gezegd zijn wil was wet. Men vindt deze hulde onzinnig, vernederend, 
verachtelijkk misschien. Toch werd ze in menig dorp volkomen vrijwilli g en gaarne gebracht. 

Niett  veel anders was de situatie in de steden van het Koninkrijk : ook hier  herleefden na de Franse Tij d 
dee oude vormen van traditionele dominantie. Het inwonertal van de meeste steden bleef in de eerste 
helftt  van de eeuw vrijwel gelijk en kromp zelfs in sommige gevallen. Door  het ontbreken van 
economischee groei en dynamiek was de kans op sociale stijging nog kleiner  geworden dan in de 
Republiekk het geval was geweest. 'De standenstructuur  had een rigide karakter  gekregen', schrijf t B. de 
Vries.. 'Standen werden beschouwd als erfelijk , vaststaand en onveranderlijk, en het opklimmen naar  een 
hogeree stand zag men als iets tegennatuurlijks, dat inging tegen de God gewilde maatschappelijke 
orde.''88 Deze opvatting werd niet alleen door  de hogere standen gedragen, maar  ook door  de 
middenstandd en 'het gemene volk' , al sloot deze aanvaarding rellen en opstanden niet uit. De lagere 
standenn 'berustten zeker  in de standenmaatschappij  als zodanig, maar  konden onder  omstandigheden 
strijdbaarr  zijn, namelijk bij  aantasting van de condities van hun stand'.19 

Dergelijkee omstandigheden deden zich voor  in de jaren veertig van de negentiende eeuw toen mede als 
gevolgg van een reeks misoogsten de armoede in de steden schrikbarend toenam. De onrust die door  deze 
misèree ontstond werd nog eens gevoed door  het verzet van een nieuwe politieke groepering tegen de 
staatkundigee dominantie van de aristocratie: de liberalen. Over  een krachtige achterban kon deze liberale 
groeperingg echter  niet beschikken. Zij  steunde op een kleine groep van intellectuelen en op losse 
individuenn uit de elites van de buitengewesten, die de overheersende positie van de kustprovincies in het 
bestuurr  van de staat ter  discussie wilden stellen.20 Door  gebruik te maken van de sociale onrust en de 
revolutionairee woelingen in het omringende buitenland lukte het de liberalen onder  leiding van J.R. 
Thorbeckee (1798-1872) in 1848 niettemin een vergaande herziening van de Grondwet door  te drukken. 
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3.22 1848: Staatsrechtelijke hervorming en potitiek-maatschappelijke continuïteit 
Zoalss in de inleiding van dit hoofdstuk reeds is aangegeven wordt de grondwetsherziening van 1848 in 
dee geschiedschrijving van de negentiende eeuw doorgaans beschouwd als de opmaat tot een ware 
omwentelingg in de Nederlandse samenleving. Maar waren de politieke en maatschappelijke implicaties 
ervann werkelijk zo groot dat van een waterscheiding gesproken kan worden? 

Opp het eerste gezicht waren de resultaten van Thorbeckes hervorming inderdaad indrukwekkend te 
noemen.. De grondwetswijziging maakte een einde aan de formele voorrechten van de hogere standen. 
Dee heerlijke rechten (met uitzondering van het tiendrecht) werden definitief afgeschaft21 en de vrijheid 
vann godsdienst, pers, petitie, onderwijs, vereniging en vergadering, rechten die tot 1848 de facto waren 
voorbehoudenn aan de hogere standen, werden in de nieuwe Grondwet fundamentele rechten die door 
allee staatsburgers konden worden uitgeoefend. Het sluitstuk van de ontmanteling van de standenstaat 
wass de afschaffing van het standenkiesrecht en de ontkoppeling van politieke zeggenschap en status. 
Vanaff  1849 zouden de Kamerleden rechtstreeks worden gekozen door alle mannelijke, meerderjarige 
burgerss die meer dan een minimumbedrag aan directe belastingen betaalden. 

Dee som die in Thorbeckes kieswet van 1850 werd vastgesteld resulteerde in een gematigde 
uitbreidingg van het electoraat. Naast de adel, het patriciaat en enkele gefortuneerden die ook al vóór 
18488 kiesgerechtigd waren geweest, kreeg in de praktijk nu ook ongeveer een derde van de kleine 
burgerijj  (de oude middenstand, de boeren, maar ook intellectuelen en 'beambten') het recht zijn stem bij 
verkiezingenn uit te brengen.23 Bij de eerste verkiezingen volgens de nieuwe kieswet bedroeg het aantal 
kiesgerechtigdenn 10,7 procent van de mannen van boven de 23 jaar. Dit was 2,7 procent van de totale 
bevolking.24 4 

Dee veranderingen die '1848' in formele zin teweeg bracht waren dus enorm. Toch is het maar de vraag 
off  de grondwetswijziging ook in de praktijk de doorbraak was waar velen haar voor houden. Zoals we 
eerderr hebben gezien was de omwenteling van 1848 min of meer uit de lucht komen vallen. Zij was 
geïnitieerdd door een kleine groep politici met een vrij machteloze achterban en was mogelijk geworden 
doorr een aantal min of meer toevallige gebeurtenissen en omstandigheden, waarvan de politieke onrust 
inn het omringende buitenland de belangrijkste was. Zij was, in de woorden van Stuurman, eigenlijk een 
'onmogelijkee revolutie' geweest.25 

Dee consequenties hiervan werden duidelijk toen enige tijd na de gebeurtenissen in het 'wonderjaar' 
dee rust weer enigszins was teruggekeerd. Al snel bleek 'dat het in 1848 gecreëerde politieke bestel in 
menigg opzicht te modern [was] voor het Nederland van toen' en nauwelijks aansloot bij de politieke en 
maatschappelijkee werkelijkheid van dat moment.26 Veel nieuwe kiezers bleken helemaal geen gebruik te 
willenn maken van hun nieuw verworven recht, met als gevolg dat de opkomst bij de Tweede 
Kamerverkiezingenn zeer laag was. Bij de eerste verkiezingen volgens de nieuwe wet bracht nog meer 
dann 60 procent van de kiezers zijn stem uit, maar in de daaropvolgende vijftien jaar lag het 
opkomstpercentagee telkens ruim onder de 50 procent.27 Volgens J.C. Boogman waren de thuisblijvers 
blijkbaarr 'nog steeds de mening toegedaan dat het regeren als vanouds een zaak was van de heren'.28 

Dezee opstelling van vermoedelijk vooral uit de kleine burgerij afkomstige nieuwe kiezers was niet 
alleenn een indicatie van een nog springlevend standsbewustzijn, maar ook een realistische inschatting 
vann de kans dat hun stem ook daadwerkelijk van invloed zou kunnen zijn op de uitslag van de 
verkiezingen.. Direct na de invoering van de nieuwe kieswet waren overal in het land zogenaamde 
kiesverenigingenn opgericht, die zich ontfermden over de kandidaatstelling voor de diverse verkiezingen. 
Dergelijkee clubs waren formeel voor iedereen toegankelijk, maar in de statische standensamenleving die 
Nederlandd nog altijd was groeiden zij al snel uit tot zeer exclusieve gezelschappen. Zo schrijft 
bijvoorbeeldd Y. Kuiper over de kiesverenigingen in Friesland: 

Dee bestuursleden van zo'n vereniging en veel van haar leden behoorden voor het overgrote deel tot de notabelen van de stad of 
streek;; in zoverre de heren niet waren verzwagerd kende men elkaar van de plaatselijke sociëteit. Aan uitgewerkte programma's 
haddenn zulke verenigingen weinig behoefte; voor kandidaatstelling woog de kwaliteit een-heer-te-zijn minstens zo zwaar als 
politiekee principes. 
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Eenn dergelijke ontwikkeling deed zich in vrijwel het gehele land voor. Volgens H. van Riel kon in de 
eerstee decennia na 1850 'slechts 1% der  bevolking worden beschouwd als behorende tot het echte "pays 
legal",legal",  d.w.z. tot hen die én stemrecht hadden én wezenlijk aan de verkiezingen konden meedoen 
doordatt  zij  een reële kans hadden op een candidatuur  dan wel invloed konden uitoefenen op de 
candidaatstelling'.311 In deze situatie zou voorlopig weinig verandering komen: tot in de jaren tachtig van 
dee negentiende eeuw bleef het percentage kiezers vrijwel stabiel (zie Tabel 3.1). 

Tabell  3.1 Het kiesrecht voor de Tweede Kamer 1850-1918: aantal kiesgerechtigden als percentage van de mannelijke bevolking 
ouderr dan 23 jaar (vanaf 1897:25 jaar), en als percentage van de totale bevolking 

volwassenn mannelijke bevolking 
totalee bevolking 

1850 0 
10,7 7 
2,7 7 

1860 0 
10,9 9 
2,8 8 

1870 0 
11,3 3 
2,9 9 

1880 0 
12,3 3 
3,0 0 

1890 0 
26,8 8 

1900 0 
51,8 8 
11,8 8 

1910 0 
63,4 4 
14,5 5 

1917 7 
70,8 8 
16,0 0 

1918 8 
100 0 
23,0 0 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Voor 1900 en 1910 zijn de cijfers van 1901 resp. 1911 vermeld, omdat de percentages van de mannelijke bevolking voor 1900 

enn 1910 ontbreken. 
2.. Het percentage voor de totale bevolking in 1918 is mijn schatting op basis van de cijfers van de jaren 1900, 1910 en 1917. 
3.. Het cijfer voor de mannelijke bevolking in 1918 is strikt genomen niet correct, omdat een aantal mannelijke kiezers om 

bijzonderee redenen (krankzinnigheid, gevangenschap, etc.) van kiesrecht was uitgesloten. 

Zoo bleef de politieke vertegenwoordiging voorlopig het domein van de oude aristocratie. Via de 
besturenn van de lokale kiesverenigingen regelde zij  de kandidaatstelling, waardoor  ook de 
keuzemogelijkheidd bij  de verkiezingen voor  het parlement zeer  beperkt was.33 Tot in de jaren tachtig van 
dee negentiende eeuw zou constant bijna tweederde van de Tweede Kamerleden worden gerekruteerd uit 
dee adel en het patriciaat (zie Figuur  3.2). Zodoende bleef de Tweede Kamer ook na 1848 voorlopig de 
'deftigee notabelen-sociëteit'  die zij  daarvoor  altij d al was geweest.34 

Dezee karakterisering was in nog sterkere mate van toepassing op de Eerste Kamer, al was ook dit 
collegee bij  de grondwetsherziening niet buiten schot gebleven. Het benoemingsrecht van de koning was 
geschraptt  en in plaats daarvan waren de Provinciale Staten nu verantwoordelijk voor  de keuze van de 
senatoren.. Na het dreigement van een deel van de Eerste Kamerleden om bij  een nog ingrijpender 
reconstructiee de gehele grondwetsherziening te blokkeren hadden de liberale hervormers, die de Eerste 
Kamerr  eigenlijk wilden afschaffen, zich genoodzaakt gezien de verkiesbaarheid te beperken tot de 
hoogstaangeslagenenn in de belastingen.35 Als gevolg daarvan zou tot 1888, toen de Eerste Kamer 
opnieuww werd hervormd, nog altij d 70 tot 80 procent van de senatoren uit de adel en het patriciaat 
wordenn gerekruteerd (zie Figuur  3.2). 

Hett  aristocratische karakter  van beide kamers werd weerspiegeld in de ministerraad: van de in totaal 118 
personenn die tot 1888 tot het ministersambt zouden worden geroepen waren liefst 82 van aristocratische 
afkomstt  (zie Figuur  3.2). Tenslotte werd ook de top van het ambtelijk apparaat in ieder  geval tot het 
eindee van de negentiende eeuw door  de oude aristocratie gedomineerd. Hoewel exacte gegevens 
hieroverr  ontbreken kan volgens J.C. Boogman veilig worden aangenomen dat het percentage edelen en 
patriciërss onder  de hoogste ambtelijke functionarissen dat van de ministers zelfs nog overtrof. Het 
departementt  van Buitenlandse Zaken en het diplomatencorps spande wat dat betreft de kroon: 'I n deze 
jarenn [was] het aantal graven en baronnen onder  hen zelfs zo groot, dat het wel schijnt of een jonkheer  er 
maarr  juist mee door  kon'.36 

Doorr  de afschaffing van standsprivileges en de uitbreidin g van het kiesrecht was formeel het 
oligarchischee politieke systeem van de Republiek en van het vroege Koninkrij k ontmanteld, maar  in de 
praktij kk  waren de gevolgen voor  de politieke en maatschappelijke machtsverhoudingen in Nederland, 
kortom,, voorlopig nog gering. Toch was Thorbeckes hervormingsarbeid op korte termijn niet geheel 
zonderr  betekenis. De merites van zijn hervormingen lagen niet zozeer  in de gevolgen voor  de 
machtsverhoudingenn tussen de hogere en lagere sociale strata, maar  vooral in de machtsverschuivingen 
diee in de politieke en maatschappelijke elite plaatsvonden. 
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Figuurr  3.2 Het percentage Eerste en Tweede-Kamerleden en ministers behorende tot adel en patriciaat (1849-1937, in 
percentagee van het totaal) 
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Toelichting: Toelichting: 
1.. De jaren op de x-as zijn de verkiezingsjaren voor de Tweede Kamer. 
2.. Anders dan J.Th.J. van den Berg geven I. Seeker en B.H. van den Braak geen percentage per verkiezingsjaar, maar 

perr periode. Seeker houdt de volgende periodes aan: 1849-1887,1888-1917 en 1918-1940; en Van den Braak: 1849-
1887,, 1888-1922 en 1923-1940. 

3.. De cijfers van de Eerste Kamerleden voor de periodes 1849-1887 en 1888-1922 zijn ontleend aan Van den Braak. 
Voorr de periode 1923-1940 geeft Van den Braak geen percentage, maar wel het totaal aantal Eerste Kamerledenen 
hett aantal leden van patricische komaf. Het aantal adellijke Eerste Kamerleden in deze periode is bepaald op basis 
vann de in Parlement en kiezer afgedrukte lijsten van Eerste Kamerleden. Het percentage is vervolgens door 
combinatiee van deze cijfers bepaald. 

Dee voor dit betoog belangrijkste machtsverschuiving betrof de verhouding tussen koning en parlement.38 

Dee nieuwe grondwet verschafte het parlement, waarin de aristocraten nog altijd de toon aangaven, veel 
meerr speelruimte op terreinen die voorheen sterk door de koning waren gedomineerd, zoals de 
economischee politiek, het bestuur van de koloniën en het daarmee verbonden terrein van de 
handelspolitiek.. Op al deze fronten gaf de nieuwe grondwet de aristocraten wellicht niet de vrije hand, 
maarr toch voldoende ruimte om een aantal grondige beleidswijzigingen tot stand te brengen. 

333 Aristocratische liberalen 
Eenn economische koerswijziging was al in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw urgent 
geworden,, omdat de positie van Nederland in het internationale handelsverkeer in hoog tempo was 
verslechterd.. De belangrijkste oorzaak hiervan was de afbrokkeling van de economische monopolies die 
dee aristocraten in de tijd van de Republiek hadden opgebouwd. In Azië waren het vooral de Engelsen 
diee de Nederlanders het alleenrecht op de handel met Nederlands-Indië betwistten en door dreigementen 
vann handelspolitieke maatregelen de Nederlandse regering trachtten te bewegen de Indische markt ook 
voorr hun schepen en producten open te stellen.39 In Europa zelf kwam de bedreiging van de in 1834 
opgerichtee Zollverein die onder leiding van Pruisen een einde wilde maken aan haar economische 
afhankelijkheidd van Nederland. Van belang hierbij was vooral de Rijnvaart die met het oog op de 
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beschermingg van de stapelmarkt in de grote Hollandse steden van oudsher  was belemmerd door  allerlei 
maatregelenn tegen niet-Nederlandse schepen. Door  afscheiding van België in 1830 (en definitief in 
1839)) was het Duits-Nederlandse conflict verscherpt. De Duitse toegang tot de Noordzee was door  de 
afscheidingg in tweeën gesplitst en dit gaf de Zollverein de mogelijkheid om de Hollandse blokkade te 
omzeilen.40 0 

Dee versnelde afbrokkeling van de handelsmonopolies had in Nederland in de jaren veertig een 
ontnuchterendd effect. Voor  velen was eindelijk duidelijk dat de Gouden Eeuw definitief voorbij  was en 
datt  de rol van Nederland als handelsgrootmacht voorgoed was uitgespeeld. In de onderhandelingen over 
tarievenn met andere landen had Nederland weinig meer  te bieden. In plaats van deze staten zijn wil op te 
leggenn door  te dreigen met economische sancties, zoals het twee eeuwen lang gewend was geweest te 
doen,, had Nederland zich nu meer  en meer  te voegen naar  de wil van de grote Europese mogendheden. 

Dee aanzwellende roep om een hervorming van de economische politiek was in de jaren veertig nog eens 
versterktt  door  een groeiende ontevredenheid over  het koloniale beleid, dat grotendeels door  de koning 
wass beheerst. Na de opheffing van de VOC in 1798 was in Nederlands-Indië in 1830 het zogenaamde 
'Cultuurstelsel''  geïntroduceerd. Onder  dit monopolistische stelsel was de inheemse bevolking 
gedwongenn tot de teelt van producten die op de Europese markt gewild waren, zoals koffie, indigo, 
suikerr  en thee. Deze producten werden vervolgens naar  Nederland vervoerd en geveild onder  auspiciën 
vann de Nederlandsche Handel-Maatschappij, een staatsbedrijf. Het Cultuurstelsel genereerde hoge 
winstenn en een groot deel daarvan vloeide direct in de Schatkist en de portemonnaie van de koning. 
Daarnaastt  verleende de Staat op gezette tijden concessies aan 'fabrikeurs ' voor  de verwerking van 
suikerr  en sloot zij  contracten met reders voor  de verscheping van de producten naar  Nederland.42 

Aanvankelijkk  waren de koloniale posities en contracten niet erg in trek geweest, vooral omdat de 
benodigdee investeringen door  veel beleggers en renteniers te riskant werden geacht. Naarmate het 
success van het stelsel echter  zichtbaar  werd en ambtenaren, suikercontractanten en reders met snel 
verworvenn fortuinen in het moederland terugkeerden groeide de belangstelling snel. Daarmee nam ook 
dee onvrede toe over  de wijze waarop in de posities werd voorzien en de concessies werden verleend. Dit 
laatstee gebeurde meestal ondershands, met als gevolg dat een kleine groep van vooral Haagse en 
Amsterdamsee aristocraten die de koning welgezind waren de meest profijtelijk e contracten in de wacht 
sleepten.43 3 

Dee roep om hervorming van de economische, koloniale en handelspolitiek was vóór  de 
grondwetswijzigingg van 1848 vooral afkomstig geweest van de liberalen, zoals gezegd een tamelijke 
kleinee en machteloze groep van intellectuelen en politici uit de achtergestelde buitengewesten. Na 1850 
breiddee de onvrede over  het gevoerde beleid zich echter  uit naar  de steden in de toonaangevende 
kustprovincies.. Vooral in Rotterdam groeide het aantal voorstanders van een koerswijziging snel. Na de 
conflictenn met de Zollverein kwamen steeds meer  aristocraten in deze stad, die zozeer  van het Duitse 
achterlandd afhankelijk was, tot de conclusie dat een voortzetting van de oude monopolistische politiek 
opp den duur  onhoudbaar  en schadelijk was.44 Het gevolg hiervan was dat een deel van de Rotterdamse 
aristocratenn zich in de loop van de jaren vijfti g achter  de eisen van de liberalen schaarde en zich zelf als 
'liberaal ''  ging afficheren.45 Het voorbeeld van de Rotterdammers werd niet veel later  gevolgd door  de 
elitess van andere Hollandse steden en door  de herenboeren in Friesland, oost-Groningen en Zeeland, 
grotee graanexporteurs die eveneens in toenemende mate de nadelen van de oude economische politiek 
ondervonden.46 6 

Aanvankelijkk  vormde een selecte groep van Amsterdamse handelaren en reders een obstakel bij  het 
forcerenn van een andere economische politiek. Zij  profiteerden in hoge mate van het koloniale beleid en 
beheerstenn via de oude stapelmarkt nog altij d de binnenlandse markt.47 Naar  mate ook de Amsterdamse 
handelarenn en reders de nadelige gevolgen van de oude politiek ondervonden gaven ook zij  zich 
gewonnenn en maakten ook zij  de overstap naar  het liberale kamp. H.P.G. Quack, op dat moment 
secretariss van de Amsterdamse Kamer van Koophandel, schrijf t over  deze omslag het volgende: 

Mett het jaar I860 was voor het commercieel Amsterdam een keerpunt ingetreden. Tot nu toe had men zich bewogen in 
conservatievee traditiën, die trouwens aan toonaangevende leiders der 'zaken' tal van winstgevende voordeden verschaften. 
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Dochh een sterk vermoeden kwam op, dat men op die wijze bijster slecht voor de toekomst zorgde. [...] Vele leden van 
aanzienlijkee firma's begrepen dat het oogenblik gekomen was, om, nu het getij verliep, de bakens te verzetten. 

Alss gevolg van de Amsterdamse ommezwaai groeide de liberale stroming in de jaren zestig niet alleen 
uitt tot de toonaangevende kracht in de Nederlandse politiek, maar veranderde zij tevens aanzienlijk van 
karakter.. 'Het was', aldus Th. van Thijn, 'een liberalisme met een tamelijk conservatieve inslag: het 
warenn immers dezelfde aristocratische personen die wel in politiek, maar niet in sociaal opzicht waren 
veranderd'.499 De vooruitstrevendheid van politici die zichzelf na 1860 liberaal noemden of door anderen 
alss zodanig werden beschouwd beperkte zich dikwijls tot een voorkeur voor een specifieke economische 
politiek.. Pleidooien voor democratische hervorming van politiek en maatschappij waren aan de meesten 
vann hen niet besteed - en zeker niet aan de nieuwe liberalen. Volgens de voormannen van de liberale 
stromingg kon hiervan slechts sprake zijn wanneer de onderdanen die van het stemrecht waren 
uitgeslotenn zich via scholing en verwerving van bezit hadden opgewerkt tot 'zelfstandige burgers'. 
Velee aristocraten zeiden het de liberale leiding na, in de stellige overtuiging dat het voorlopig zo'n vaart 
niett zou lopen. Het resultaat was dat van kiesrechtuitbreiding bijna dertig jaar lang niets terecht kwam 
(ziee Tabel 3.1). 

Ookk tot andere sociale hervormingen waren de nieuwe liberalen decennialang niet of nauweüjks 
bereid.5II Zo steunde een groot deel van hen in de jaren 1851-1854 het verzet tegen een poging van 
Thorbeckee de armenzorg te hervormen en aan landelijke regels te binden. Het resultaat van dit verzet 
wass de Armenwet-1854, waarin de bestaande situatie werd geformaliseerd en de zorg voor armen 
primairr aan 'het particulier initiatief - i.e. de kerkelijke en particuliere armenzorginsteïlingen - werd 
opgedragen.52 2 

Dee positiewisseling van de aristocraten was wel van grote invloed op de economische ontwikkeling van 
Nederlandd in de tweede helft van de negentiende eeuw. Nu de macht van het parlement was uitgebreid 
enn een groot deel van de oude elite voor de liberaal-economische principes was gewonnen kon de 
herzieningg van de economische politiek haar beslag krijgen. In de jaren zestig werd het Cultuurstelsel in 
Nederlands-Indiëë bijna geheel ontmanteld. Aan de gedwongen teelt werd een einde gemaakt zodat 
particulieree bedrijven nu zelf de productie en de handel konden bepalen. Mede als gevolg van deze 
maatregell nam het particuliere aandeel in de Indische landbouwproductie snel toe: van 29 procent in 
18522 naar 70 procent twintig jaar later.53 In dezelfde periode werd ook de Nederlandse tariefpolitiek 
herzien.. In 1862 werden de invoerrechten op een groot aantal producten aanzienlijk verlaagd en de 
tarievenn op grondstoffen zelfs geheel afgeschaft. In de daaropvolgende jaren werden de rechten op de 
nogg resterende producten stapsgewijs teruggebracht.54 

3.44 De modernisering van de Nederlandse economie 
Zoo werd in de eerste twee decennia na 1848 op het gebied van de economische politiek het roer 
drastischh omgegooid. In relatief korte tijd werd afstand gedaan van een monopolistisch beleid dat de 
aristocratenn ruim twee eeuwen lang grote welvaart had gebracht, maar door een aantal binnenlandse en 
buitenlandsee politieke en economische ontwikkelingen onhoudbaar was geworden. 

Dee keuze voor een nieuwe koers bracht niet direct de verlangde opbloei van de handel en 
scheepvaart.. De overgang van een monopolistisch stelsel naar een liberale economie viel de 
aristocratischee ondernemers zwaar. Nu pas bleek hoezeer het land in economisch opzicht decennialang 
hadd stil gestaan. In de vrije concurrentie bleken de handelaren en reders geen partij voor hun 
buitenlandsee collega's die al veel langer aan de wetten van de markt waren onderworpen. Het gevolg 
wass dat in vrijwel alle takken van handel en scheepvaart de bedrijvigheid nog verder afnam en de 
economiee wegzakte in een diepe crisis.55 Voordat ook maar kon worden gedacht aan een nieuwe 
oplevingg diende eerst de erfenis van jarenlange bescherming te worden weggewerkt: een verouderde en 
eenzijdigee koopvaardijvloot, ontoereikende haveninstallaties en vooral een zeer gebrekkige 
infrastructuur. . 

Zoo kwam vanaf het begin van de jaren zestig noodgedwongen een proces van economische 
moderniseringg op gang, dat Nederland in korte tijd zou omvormen van een stapelmarkt in een 
vervoerscentrumm van betekenis. Grote bedragen werden door overheid en particuliere beleggers 
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geïnvesteerdd in omvangrijke infrastructurel e werken. Deze investeringen moesten de Hollandse 
handelsstedenn aantrekkelijker  maken voor  het internationale scheepvaartverkeer  en beter  aansluiten op 
hett  achterland. Aan het einde van de jaren zestig werd begonnen met de aanleg van de Nieuwe 
Waterwegg en het Noordzeekanaal om de havens van Rotterdam en Amsterdam toegankelijker  te maken 
voorr  de steeds grotere zeeschepen. Daarnaast werden de haveninstallaties van beide steden 
gemoderniseerdd en uitgebreid.56 

Bijj  de verbetering van de verbindingen met het achterland lag het accent vooral op de uitbreidin g 
hett  treinverkeer, tot dan toe in Nederland een vrijwel ongebruikte manier  van goederenvervoer. In 
nauwelijkss tien jaar  tij d werd het spoorwegnet met 1200 kilometer  uitgebreid, tot in 1880 alle 
belangrijkee steden van het land met elkaar  waren verbonden en de aansluiting op de Duitse en Belgische 
spoorwegenn was gerealiseerd. In de daarop volgende jaren werd dit hoofdnet verdicht door  de aanleg 
vann een groot aantal regionale en lokale lijnen.58 

Gestimuleerdd door  deze grote infrastructurel e initiatieven en gedwongen door  de toenemende 
buitenlandsee concurrentie ontworstelden de Nederlandse ondernemers zich in de loop van de jaren 
zestigg en zeventig aan de lethargie of *Jan-Salte-geesf die hen, althans volgens critici , bijna een eeuw 
langg had beheerst.59 Voor  het eerst sinds lange tij d lieten zij  in Nederland weer  schepen bouwen die zich 
quaa omvang en uitrustin g konden meten met die van de buitenlandse concurrentie. Daarnaast sprongen 
inn de jaren zeventig en tachtig de nieuwe handelsondernemingen als paddestoelen uit de grond. Deze 
ondernemingenn richtten zich niet langer  uitsluitend op Nederlands-Indië, maar  ook op Noord- en Zuid-
Amerikaa en Afrika. 60 

Dezee modernisering van de Nederlandse economie viel samen met een aantal belangrijke 
verschuivingenn in de internationale economische structuur, waarvan de snelle industrialisering van 
Duitslandd in de periode na 1860 de belangrijkste was. Door  deze ontwikkeling verschoof Nederland van 
dee periferie van de Europese bedrijvigheid, aan de rand van het veel eerder  geïndustrialiseerde Engeland 
enn België, naar  het centrum daarvan, precies tussen Engeland, Duitsland en België in. De 
goederenuitwisselingg tussen deze drie landen vond mede als gevolg daarvan in toenemende mate plaats 
overr  Nederlands grondgebied, waardoor  met name Rotterdam in korte tij d kon uitgroeien tot een 
transitohavenn van wereldformaat61 

Vanaff  het midden van de jaren zeventig kende de Nederlandse economie (met uitzondering van de 
landbouw,, zie Hoofdstuk 4) een periode van langdurige en onstuimige economische groei. Op zichzelf 
wass dit niet zo opmerkelijk: in het laatste kwart van de negentiende eeuw was in meer  landen sprake van 
eenn grondige wijziging van de economische structuur  en een toename van de economische 
bedrijvigheid.. Er  waren echter  twee elementen die de Nederlandse economische opleving in deze 
periodee uitzonderlij k maakten: de personen die de opleving genereerden en de sectoren waarin zij 
plaatsvond. . 

Rondd 1880 braken in het Nederlandse bedrijfsleven de hoogtijdagen aan van wat F.J.E. van Lennep in 
zijnn boek over  een aantal Amsterdamse notabelenfamilies het 'liberal e regentendom' noemt.62 Volgens 
Vann Lennep waren het in deze periode de handelaren, bankiers en reders uit de oude Hollandse families 
diee bij  de herstructurerin g van het bedrijfsleven het voortouw namen. Een nadere analyse van een 
tweetall  door  H. Schijf opgestelde lijsten van de top van de financieel-economische wereld bevestigt 
dezee veronderstelling (zie Tabel 3.3).63 Van de bijna tweehonderd personen die in 1886 tot deze top 
behoordenn was maar  liefst 66 procent van aristocratische afkomst. Vijftie n jaar  later, in 1902, was dit 
percentagee zelfs gestegen tot 76 procent. Ondanks de ingrijpende aanpassing van de economische 
structuurr  en de wijziging van het economische beleid werd het Nederlandse bedrijfsleven rond de 
eeuwwisselingg derhalve nog altij d gedomineerd door  de aristocratie van de oude standensamenleving.64 

Enn anders dan het klassieke beeld wil trad Nederland het tijdperk van moderne economische groei niet 
binnenn aan de hand van een nieuwe klasse van buitenstaanders, maar  door  de inspanningen van een 
oudee politieke, economische en culturele elite. 
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Ditt brengt ons bij het tweede uitzonderlijke element van de Nederlandse economische opleving in de 
jarenn zeventig: de sectoren waarin zij plaats vond. In tegenstelling tot vrijwel alle andere Europese 
landenn voltrok de modernisering van de Nederlandse economie zich niet door middel van een krachtige 
industrialisering,, maar vooral door de transformatie van de dienstensector.65 Door optimaal gebruik te 
makenn van de industriële ontwikkeling in het buitenland wist de oude elite de economische sectoren 
waarinn zij sterk vertegenwoordigd was en waaraan zij haar dominante positie in de samenleving 
ontleendee nieuw leven in te blazen. Het ontbreken van een krachtige industriële ontwikkeling in het 
binnenlandbinnenland zorgde er tegelijkertijd voor dat de oude elite voorlopig geen nieuwe klasse van industriële 
ondernemerss naast zich hoefde te duchten. 

Tabell  3.3 De Nederlandse financieel-economische elite in 
sectorenn (als percentage van het totaal) 

Status: Status: 
Adel/patriciaat t 

Sectoren: Sectoren: 
Handel,, bank- en verzekeringswezen 
Scheepvaart t 
Spoorwegen n 
Industrie e 
Vrijee beroepen 
Politiek,, rechtelijke macht en overheid 
Overige e 

18866 en 

1886 6 

66 6 

54 4 
7 7 
3 3 
7 7 
13 3 
17 7 
9 9 

1902: : statuss en 

1902 2 

76 6 

61 1 
9 9 
3 3 
4 4 
15 5 
17 7 
2 2 

Toelichting: Toelichting: 
1.. De percentages van de sectoren tellen niet op tot 100, omdat diverse personen in 

meerderee sectoren werkzaam waren. 
2.. In alle gevallen zijn de percentages berekend na aftrek van de onbekende gegevens. 
3.. Voor verdere toelichting: zie Bijlage 1. 

3.55 Oude en nieuwe ondernemers (1) 
Ditt neemt niet weg dat ook in Nederland in de loop van de negentiende eeuw een aantal grote 
industrieënn tot ontwikkeling kwam. Dit waren echter hoofdzakelijk industrieën die in hoge mate 
dienstbaarr waren aan de handel, scheepvaart en het bankwezen en konden produceren onder de door de 
dienstensectorr verordineerde economische en handelspolitieke condities. Het ging hierbij met name om 
dee veredelingsindustrie (o.a. de suikerrafïinage, di stil leer der ijen, olie- en cacaoverwerkende industrie), 
dee scheepsbouw en scheepsreparatie (en de daarmee verbonden machinefabrieken) en de op export 
gerichtee textielindustrie. Van deze drie sectoren sloten de eerste twee nauw aan op de activiteiten van de 
handelarenn en reders. De veredelingsindustrie was in zekere zin een voortzetting van de pre-industriële 
trafieken,, die al in de Republiek tot bloei waren gekomen. In deze sector was men al vrij vroeg 
overgegaann tot grootschalige productie en de toepassing van stoommachines. Ook de scheepsbouw en 
scheepsreparatiee hadden hun wortels in de Republiek. Door de jarenlange bescherming van de 
scheepvaartt was de mechanisering in deze sector echter pas later noodzakelijk geworden.67 

Dee derde sector, de textielfabricage, is op het eerste gezicht de meest opmerkelijke verschijning in het 
rijtjee van vroege grootschalige industrieën. Indirect hing ook de ontwikkeling van deze tak van 
nijverheidd evenwel samen met de activiteiten van de aristocratische handelaren, bankiers en reders. Om 
dee vaart op Indië winstgevender te maken was men in deze branches van oudsher op zoek geweest naar 
inn het moederland geproduceerde artikelen waarmee de schepen op de heenreis konden worden 
bevracht.. Vooral de verscheping van textielstoffen, die onder de inlandse bevolking gewild waren, bleek 
zeerr lucratief. Aanvankelijk hadden de handelaren deze producten betrokken van de fabrikanten in de 
zuidelijkee Nederlanden, maar na de afscheiding van België in 1830 hadden zij moeten omzien naar 
nieuwee producenten. Al snel was hun oog gevallen op Twente (en een deel van de Achterhoek), waar de 
ambachtelijkee textielnijverheid traditioneel goed vertegenwoordigd was en de lonen relatief laag 
waren.688 Door de min of meer gegarandeerde bestellingen en actieve financiële steun van vooral 
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Hollandsee aristocraten had een aantal Twentse ondernemers na 1850 in relatief korte tijd enkele 
grootschaligee en gemechaniseerde textielconcerns kunnen opbouwen.69 

Datt de Hollandse aristocraten hun kaarten hadden gezet op de Twentse en bijvoorbeeld niet op de 
Brabantsee textielfabrikanten, die onder min of meer dezelfde voorwaarden konden produceren, is 
waarschijnlijkk geen toeval geweest. Net als de ondernemers in de veredelingsindustrie en de 
scheepsbouw711 waren de Twentse textielbaronnen veelal afkomstig uit hetzelfde milieu als de oude, 
aristocratischee ondernemers. Sommige textielgeslachten (o.a. Blijdestein, Van Heek, Ten Cate) hadden 
inn de Republiek reeds deel uitgemaakt van de economische bovenlaag van het gewest, maar waren 
vanwegee hun religieuze overtuiging uitgesloten geweest van de belangrijkste bestuurlijke posities. Toen 
inn de Bataafs-Franse tijd de discriminatie van katholieken, joden en protestantse dissenters was 
opgehevenn hadden deze ondernemersfamilies vrij moeiteloos aansluiting gevonden bij de bestuurlijke 
elitee van de streek en het gewest. Voor andere ondernemers in de textiel was een dergelijke, politieke 
emancipatiee echter niet nodig geweest, omdat hun families reeds lange tijd deel uitmaakten van het 
patriciaatt van kleine Twentse steden als Enschede, Oldenzaal en Almelo.72 

Ditt laatste gold bijvoorbeeld voor Charles Theodoras Stork (1822-1895), de primus inter pares van 
dee Twentse textielbaronnen. Hij wist rond het midden van de negentiende eeuw het textielbedrijf van 
zijnn familie tot grote bloei te brengen en een aantal nieuwe ondernemingen in andere branches (o.a. 
machinebouw)) te ontwikkelen. In 1886 kon Stork dan ook tot de top van het Nederlandse bedrijfsleven 
wordenn gerekend.73 Ook op politiek terrein was Stork een invloedrijk man. Zo had hij een groot deel van 
zijnn volwassen leven zitting in de gemeenteraad van zijn woonplaats en was hij bijna drie decennia lang 
Eerstee Kamerlid voor de liberale partij. Stork was echter geen self-made man, zoals hij tijdgenoten graag 
wildee doen geloven. Al sinds het einde van de zeventiende eeuw had zijn familie deel uitgemaakt van 
hett patriciaat van Oldenzaal. Zijn grootvader en overgrootvader waren gedurende de achttiende eeuw 
zelfss lange tijd burgemeester van deze plaats geweest. Dat de familie Stork in de negentiende eeuw ook 
tott de nationale aristocratie kon worden gerekend bleek wel uit het feit dat zij innige relaties onderhield 
mett enkele van de meest vooraanstaande Hollandse geslachten, zoals de familie Mees in Rotterdam en 
dee familie Pierson in Amsterdam.74 De zoon en opvolger van Charles Theodoras, Dirk Willem Stork, zal 
inn het vervolg van dit boek nog een belangrijke rol gaan spelen. 

Dee wereld van de oude aristocraten was dus wel degelijk toegankelijk voor ondernemers uit betrekkelijk 
nieuwe,, industriële sectoren - op voorwaarde dat zij uit het juiste milieu afkomstig waren. Voor 
fabrikantenn van eenvoudiger komaf bleef deze wereld meestal gesloten, hoe succesvol en bemiddeld zij 
somss ook waren. In Amsterdam bijvoorbeeld hadden deze 'nieuwe ondernemers' over het algemeen 
geenn toegang tot deftige sociëteiten als het Casino en de Groote Club en was een huwelijk tussen een 
regententelgg en een nieuwe ondernemer of een van zijn kinderen een bijzonderheid. 'De heren keken 
neerr op de industriëlen, die vaak als baas van een ambachtelijk kleinbedrijf waren begonnen en 
beschouwdenn hen als nouveanx riches\ schrijft B. de Vries.75 De ambivalente houding van het patriciaat 
tenn aanzien van geld en de wijze waarop dit kon worden verdiend en uitgegeven (zie § 2.3) speelde bij 
dezee bejegening een belangrijke rol. De rijkdom van de nieuwkomers werd door de aristocraten in 
verbandd gebracht met zwendel en hebzucht, of zoals één van hen het formuleerde: 'Ze hebben geld, en 
geldd bedekt een menigte van zonden; geld is de grote afgod, voor welken allen zich buigen, dien allen 
aanbidden.'76 6 

Dezee uitsluiting door de notabelen trof op een enkele uitzondering na alle nieuwe ondernemers, 
maarr vooral de fabrikanten die het waagden de economische en handelspolitieke opvattingen van de 
handelarenn en reders ter discussie te stellen. Zij moesten het niet alleen zien te stellen zonder sociale 
erkenning,, maar ondervonden op zakelijk terrein ook nog eens de soms welbewuste tegenwerking van 
dee oude elite.77 Deze tegenstelling tussen oude en nieuwe ondernemers en daarmee samenhangend 
tussenn vrijhandelaren en protectionisten bleek in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw van 
crucialee betekenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse sociale zekerheid. 

3.66 Intermezzo: de gevaren van het rationele kapitalisme 
Rondd het midden van de negentiende eeuw onderging de oude elite in Nederland een ware metamorfose: 
vann voorzichtige en behoudende ondernemers en politici veranderden de aristocraten in korte tijd in 
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initiatiefrijkee entrepreneurs en fervente aanhangers van het liberaal-economische gedachtegoed. Voor de 
politiekee en maatschappelijke verhoudingen in de Nederlandse samenleving had deze metamorfose 
voorlopigg geen ingrijpende gevolgen. De dominante positie van aristocraten bleef op korte en 
middellangee termijn vrijwel onaangetast. Wat wel verdween was het economische stelsel waarin deze 
dominantiee had kunnen ontstaan en eeuwenlang had kunnen gedijen. In een poging hun economische 
positiee te redden hadden de aristocraten noodgedwongen een vlucht naar voren gemaakt en het oude 
economischee beleid van monopolies en privileges ingeruild voor een politiek van vrijhandel, open 
marktenn en liberaal ondernemerschap. De toepassing van de nieuwe 'moderne' economische 
opvattingenn bleek op korte termijn effectief, omdat zij de oude ondernemers in de jaren zestig en 
zeventigg nieuwe groei en welvaart bracht. Met de afschaffing van de economische monopolies en 
privilegess hadden de aristocraten echter een doos van Pandora geopend, die niet of nauwelijks meer te 
sluitenn viel. 

Omm te kunnen begrijpen waarom en op welke wijze het nieuwe economische kader een bedreiging 
vormdee voor de dominantie positie van de aristocraten in de Nederlandse samenleving dient eerst 
duidelijkk voor ogen te staan in welke situatie zij zich door de hervorming van de economische politiek 
haddenn gemanoeuvreerd. Deze situatie laat zich misschien het beste begrijpen door het economische 
stelsell van de oude orde te plaatsen tegenover het ideaaltype van het 'moderne kapitalisme' zoals dat 
doorr Weber is ontwikkeld. Dit ideaaltype vertoont grote gelijkenissen met de nieuwe economische orde 
diee de aristocraten in Nederland hadden gecreëerd. 

Kapitalismee is in de woorden van Weber 'daar aanwezig waar op ondernemingsgewijze manier wordt 
voorzienn in de behoefte van een groep mensen, ongeacht om welke behoefte het gaat'.78 Op deze wijze 
gedefinieerdd is kapitalisme een economische vorm die niet alleen in de moderne tijd en in het Westen 
kann worden aangetroffen, maar vrijwel door de gehele menselijke geschiedenis heen. Dit neemt niet weg 
datt het moderne kapitalisme op twee punten wezenlijk verschilt van alle vroegere vormen. In de eerste 
plaatss heeft alleen dit type zich zodanig ontwikkeld dat het onmisbaar is bij de voorziening van 
alledaagsee behoeften, zodat 'wanneer we deze organisatievorm zouden wegdenken, het gehele 
economischee systeem zou instorten', aldus Weber.79 In de tweede plaats is het moderne en grootschalige 
kapitalisme,, anders dan alle vroegere vormen, gebaseerd op systematiek en voorspelbaarheid. Dit 
betekentt dat elk aspect van de productie en distributie zoveel mogelijk wordt gereduceerd tot een routine 
enn wordt teruggebracht tot een berekenbare en voorspelbare factor.80 Typisch voor elke moderne 
kapitalistischee onderneming is volgens Weber dan ook de techniek van het moderne boekhouden, met 
alss basis het opmaken van een balans van uitgaven en schulden enerzijds en vorderingen en 
voorzienbaree inkomsten anderzijds.81 

Allee andere historische vormen van kapitalisme ontbeerden een dergelijke systematiek en 
berekening,, onder meer omdat het eenvoudigweg onmogelijk was de aard en effecten van elk aspect van 
dee productie en distributie te voorspellen vanwege de grote onzekerheid waarmee deze waren omgeven. 
Dee mogelijkheid om bepaalde goederen of diensten te produceren en deze vervolgens te verhandelen 
wass zeer variabel en vrijwel altijd gebaseerd op verworven of verleende rechten - in laatste instantie dus 
opp specifieke politieke machtsverhoudingen. Om deze reden noemt Weber al deze vormen van 
kapitalismepolitischh orientierter Kapitalismus, hier vertaald als 'politiek kapitalisme'.82 Deze term heb 
ikk in het vorige hoofdstuk gebruikt ter aanduiding van een aparte vorm van traditionele dominantie. 

Inn zijn beschrijving van het ideaaltype van het moderne kapitalisme wijst Weber voortdurend op 
hett rationele karakter ervan. Hij spreekt van de 'rationele kapitalistische onderneming' die, onder meer 
mett behulp van 'rationele technologie' haar bedrijfsvoering zoveel mogelijk op 'rationeel 
kapitalistischee berekening' tracht te baseren. Dit brengt R. Collins ertoe Webers moderne kapitalisme de 
naamm 'rationeel kapitalisme' te geven.83 Rationaliteit lijkt in Webers beschrijving vooral te moeten 
wordenn opgevat als doelrationaliteit,84 hoewel hij in zijn historische analyse van het moderne 
kapitalismee de 'kapitalistische geest' mede herleidt tot een specifieke vorm van waarderationaliteit, 
waarvann de oorsprong zou liggen in de 'protestantse ethiek'.85 

Weberss ideaaltype van het rationele kapitalisme kent vijf basiselementen.86 Ten eerste zijn alle 
productiemiddelenn (land, gebouwen, machines, etc. en evt. aandelen) in private handen, zodat zij 
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vrijelij kk  kunnen worden verhandeld op de markt en de aanwending ervan maximaal onderhevig kan zijn 
aann berekening. Ten tweede is er  sprake van een vrij e markt. Dit houdt in dat de markt niet wordt 
omgevenn door  irrationel e beperkingen, zoals beperkingen op de consumptie van bepaalde goederen, 
bijvoorbeeldd als uitvloeisel van specifieke standscodes, of beperkingen op de verwerving van bepaalde 
productiemiddelen,, bijvoorbeeld als gevolg van de aanwezigheid van monopolies. Ten derde wordt in 
dee ondernemingen bij  de productie van en de handel in goederen en diensten gebruik gemaakt van 
'rationelee technologie'. Dat wil zeggen technieken die zoveel mogelijk berekenbaar  en dus dikwijl s 
gemechaniseerdd zijn. Ten vierde is voorzien in een rationeel, dat is: betrouwbaar  en voorspelbaar  privaat 
enn publiek rechtssysteem, dat een rationele bedrijfsvoering mogelijk maakt.*7 Tenn vijfd e is er  sprake van 
vrij ee arbeid. Dit houdt in dat personen gerechtigd, maar  meestal ook genoodzaakt zijn hun arbeid vri j  op 
dee markt te verkopen. Deze vij f factoren te samen, zo meent Weber, stellen de ondernemer in staat zich 
bijj  de voorziening van behoeften uitsluitend te laten leiden door  marktkansen en rentabiliteit. 88 

Wanneerr  we de kenmerken van het rationele kapitalisme plaatsen tegenover  die van het economische 
stelsell  waarop het feodalisme en politieke kapitalisme stoelden wordt duidelijk hoe fundamenteel de 
oudee en nieuwe economische orde in Nederland van elkaar  verschilden. 

Tabell  3.4 Oude economische orde vs. nieuwe economische orde 

Oudee orde: Nieuwe orde: 
feodalismee en politiek kapitalisme rationeel kapitalisme 

productiemiddelenproductiemiddelen groepsmonopolies en beperkingen op vervreemding vrij verhandelbare productiemiddelen in private 
enn verwerving van productiemiddelen; familiebezit handen; n.v.'s en aandelen 

techniektechniek traditionele (gemonopoliseerde) productiemiddelen rationele technologie 

arbeidarbeid formeel en/of materieel onvrije arbeid vrije arbeid 

afzetafzet monopolies op productie en consumptie vrije markt 

rechtrecht privileges en willekeur rationeel privaat en publiek recht 

Inn het oude economische stelsel van de Republiek, hoe modern dit in bepaalde opzichten ook voor  zijn 
tij dd mocht zijn geweest,89 was de mogelijkheid om economische activiteiten te ontplooien meestal 
verbondenn geweest aan de positie die een persoon in de sociale hiërarchie innam. De nieuwe 
economischee orde die het rationele kapitalisme beloofde was hieraan totaal tegengesteld. Zij  werd niet 
gekenmerktt  door  persoonlijke economische voorrechten, maar  door  anonieme competitie, waarvan niet 
afstammingg en sociale rang de uitkomst bepaalden, maar  commerciële competentie en zuivere financiële 
macht. . 

Inn het vorige hoofdstuk is reeds opgemerkt dat in een samenleving, waarin van traditionele 
dominantiee sprake is macht, bezit en status onlosmakelijk met elkaar  zijn verbonden. Ook in de 
Republiekk was dit het geval geweest: economische monopolies hadden in zekere zin de aanwezigheid 
vann niet-economische monopolies verondersteld en vice versa. Zo was voor  de hoogste standen de 
mogelijkheidd om 'op stand' te leven of zich in een bepaald ambt te laten kiezen doorgaans afhankelijk 
geweestt  van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen, die weer  voor  een belangrijk deel 
uitt  economische monopolies waren verkregen. Omgekeerd had een aristocratische afkomst en levensstijl 
off  een politiek ambt dikwijl s toegang gegeven tot economische monopolies. 

Doorr  de afschaffing van de economische monopolies en privileges in de jaren na 1848 werd 
derhalvee niet alleen het economisch fundament onder  de standsorde ondergraven, maar  op den duur  ook 
dee politieke en sociaal-culturele basis. Weber  schrijf t hierover: 

Dee [vrije] markt en de economische processen die daarop plaatsvinden kennen [...] geen 'aanzien des persoons'. De markt wordt 
beheerstt door 'zakelijke' belangen en weet niets van 'eer'. De ordening naar standen betekent precies het omgekeerde: 
stratificatiee naar 'eer' en standsmatige levensstijl. De standsorde wordt in de wortel bedreigd wanneer aan louter economische 
verwervingg en louter naakte economische macht [...] dezelfde 'eer' kan worden ontleend als die waarop de belanghebbende 

90 0 

standenn op grond van hun levensstijl aanspraak kunnen maken. 
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Dee vrij e verwerving en productie van goederen en diensten, die door  de nieuwe economische koers werd 
mogelijkk  gemaakt, zou op termij n immers niet alleen de aristocraten zélf, maar  iedereen - ongeacht tot 
welkk sociaal stratum hij  of zij  behoorde - de mogelijkheid verschaffen een fortui n te vergaren, zich 
dezelfdee levensstijl eigen te maken en dezelfde opvoeding en opleiding te genieten als de hoogste 
standen. . 

Misschienn wel belangrijker  was dat de opkomst van nieuwe en ongebonden economische personen 
enn bedrijven het fundament onder  de standsorde en de traditionele standsverhoudingen dreigde te 
ondergraven.. De beperking op de productie en distributi e van goederen en diensten en op het bezit van 
landd had de grote massa die van privileges was verstoken van oudsher  geen andere keuze gelaten dan 
zichh in dienst te stellen van de hogere standen. De ontwikkeling van de vrij e markt bracht dit oude 
systeemm van afhankelijkheid en bevoogding in gevaar, omdat zij  de ontplooiing van nieuwe 
economischee sectoren mogelijk maakte. Niet alleen zou als gevolg hiervan op den duur  een nieuwe 
klassee van ondernemers ontstaan, maar  tevens werden de groepen tegenover  wie de aristocraten hun 
statuss en macht altij d hadden kunnen doen gelden uiteindelijk aan hun directe invloed onttrokken. De 
ontwikkelin gg van de vrij e markt weekte de lagere standen los uit oude structuren waardoor  op den duur 
dee betovering van de traditionele dominantie werd verbroken. 



Hoofdstukk 4 

Dee deftigheid in het gedrang 

'Gisteravondd was het weder zeer woelig langs de straten onzer stad*, meldde het Amsterdamse 
HandelsbladHandelsblad op de ochtend van 25 augustus 1885.' 'Het begon reeds te ongeveer zeven uur, toen eenige 
honderdenn straatjongens, kinderen bijna, zingende door de stad trokken. Langzamerhand sloten zich 
grooteree jongens bij hen aan, zoodat de stoet aangroeide tot ongeveer een vijfhonderd personen. De 
wegenn waren allengs aangevuld met nieuwsgierigen, die zich in de Kalverstraat, Dam, Paleisstraat en 
omliggendee straten voortbewogen, steeds wachtende op de dingen die komen zouden, terwijl ze vaak in 
dichtee drommen bleven kijken, zoodat het verkeer in die wijken werd belemmerd [...]. De politie nam 
daarbijj een afwachtende houding aan. Na eenige omwandelingen trok den stoet naar den Jordaan, terwijl 
inn het voorbijgaan de groote ruit van de firma Eygenraam in de Paleisstraat werd ingeworpen. 
Intusschenn hadden zich volwassen kwaadwilligen bij hen aangesloten, terwijl de zingende jeugd aftrok, 
enn nu nam de optocht een ernstiger karakter aan. Op de Keizersgracht moesten enige vensterruiten het 
misgelden,, alsook enkele lantaarns. In de Willemstraat bij de Brouwersgracht kwam het tot een treffen: 
dee agenten deelden rechts en links slagen uit waarbij eenige personen schrampen bekwamen en enkele 
werdenn gearresteerd [...]. Ook in een dier straten werden een paar ruiten stuk geslagen; de bende was 
evenwell verspreid geraakt en langzamerhand was de wanorde in die buurten gekeerd/2 

Hett was niet de eerste keer die zomer dat de bewoners van de deftige Amsterdamse grachten werden 
opgeschriktt door de brutaliteit en opstandigheid van 'het grauw'. Het zou ook niet de laatste keer zijn. 
Konn het dagblad De Amsterdammer zijn lezers in augustus nog geruststellend melden dat de onlusten 
'niett van ernstigen aard' waren en dat 'aan deze ongeregeldheden niets ten grondslag ligt, wat de 
burgerijj met zorg heeft te vervullen',3 een maand later zag de politie zich genoodzaakt de huizen van de 
raadsleden,, de burgemeester en de wethouders onder permanente bewaking te stellen.4 

Dee woelingen van die zomer vormden de opmaat tot een jaar van grote sociale onrust. Dagen 
achtereenn trokken duizenden mensen joelend en schreeuwend langs de grachten. Relletjes, opstootjes en 
kleinee veldslagen met de politie waren aan de orde van de dag.5 Ook uit andere steden werden 
ongeregeldhedenn gemeld. In Rotterdam was een klein handgemeen tussen een volksjongen en een 
officierr van de schutterij aanleiding tot een geweldige oploop en de belegering van een politiebureau. In 
dee daaropvolgende dagen moesten mariniers worden ingezet om de orde te herstellen. Ook in 's-
Gravenhage,, Haarlem, Zwolle, Leiden en Dordrecht waren kleine voorvallen voldoende om grote 
mensenmassa'ss op de been te brengen. In vrijwel alle gevallen keerde de rust pas terug nadat de hulp 
vann het leger was ingeroepen. Nergens traden de autoriteiten echter zo hardhandig op als in Amsterdam. 
Hierr maakten in juli 1886 Huzaren op bloedige wijze een einde aan wat later het Palingoproer zou gaan 
heten.. Het resultaat: 26 doden en 150 gewonden.6 

4.11 De landbouwcrisis ab breekpunt 
Dee directe aanleiding tot de sociale onrust in deze jaren werd gevormd door de grote werkloosheid en 
groeiendee armoede, die voor een belangrijk deel werden veroorzaakt door een economische depressie 
diee in Nederland rond 1885 op haar hoogtepunt was. De kern van deze depressie lag op het platteland, 
waarr de boeren vanaf het midden van de jaren zeventig te maken kregen met verhevigde concurrentie uit 
hett buitenland. Door de uitbreiding van het spoorwegnet en het toenemende gebruik van stoomboten 
gingg de Nederlandse landbouw in deze periode meer en meer deel uitmaken van een mondiale markt 
voorr agrarische producten. Dit proces werd versneld door de verlaging en, in een aantal gevallen, 
afschaffingg van invoerrechten in Nederland. De Nederlandse markt ging open op het moment dat in 
anderee delen van de wereld de mechanisering van de landbouw werkelijk doorzette en de agrarische 
productiee explosief toenam. Het resultaat was een enorme toevloed van Amerikaans graan, niet veel 
laterr gevolgd door goedkope tarwe en rogge uit Rusland, Voor-Indië en Argentinië.7 
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Vanaff  1878 raakten de prijzen van granen in een vrij e val. De prijsdalin g breidde zich snel uit naar 
anderee agrarische sectoren doordat de getroffen boeren in allerij l overschakelden op andere producten. 
Zoo werd vrijwel de gehele agrarische sector  meegezogen in een algehele malaise die tot halverwege de 
jarenn negentig zou voortduren. De sociale gevolgen van de crisis waren dramatisch: tienduizenden 
boerenn en werklieden raakten in korte tij d zonder  werk en inkomen, evenals vele ambachtslieden en 
middenstanderss die als gevolg van de scherpe daling van de koopkracht op het platteland hun werkplaats 
off  winkel moesten sluiten.8 

Aanvankelijkk  werd de omvang en betekenis van de crisis door  de aristocratische elite niet ten volle 
beseft.. De depressie werd gezien als een tijdelijk e inzinking. Daarbij  benadrukten toonaangevende 
politic ii  en economisten de voordelen van de prijsdaling. Volgens de Amsterdamse bankier  en hoogleraar 
N.G.. Pierson was 'goedkoop graan een zegen' en dwong de crisis de landbouw tot een noodzakelijke 
modernisering.99 In de loop van de jaren tachtig begonnen de negatieve gevolgen van de agrarische 
depressiee echter  ook in de Hollandse steden voelbaar  te worden. Omstreeks 1884 raakten de scheepvaart 
enn handel in een korte, maar  hevige crisis verzeild en liep de werkgelegenheid ook in deze sectoren 
terug.10 0 

Veell  belangrijker  waren echter  de demografische gevolgen van de depressie. De grote werkloosheid op 
hett  platteland leidde al in de eerste jaren van de crisis tot een massale trek naar  de steden. Maar  liefst 80 
procentt  van deze immigranten vestigde zich in de grootste steden in het westen van het land, met name 
inn Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.11 De groei van de steden was geen nieuwe ontwikkeling. 
All  sinds het midden van de eeuw was het aantal inwoners door  de komst van nieuwelingen en 
omvangrijkee geboorteoverschotten geleidelijk toegenomen. Dit proces kwam door  de landbouwcrisis 
echterr  in een stroomversnelling. Nooit eerder  groeide het aantal inwoners van de steden zo snel als in de 
jarenn tachtig en negentig. Amsterdam bijvoorbeeld zag de bevolking in nauwelijks tien jaar  tij d met 
ruimm een kwart toenemen: van 317.000 personen in 1880 naar  408.000 inwoners in 1890.12 

Dee problemen die deze onstuimige groei veroorzaakte waren groot. Allereerst was er  het probleem 
vann huisvesting. Om aan de explosieve vraag naar  woningen tegemoet te komen werden in de hoofdstad 
vanaff  de jaren zeventig grote aantallen nieuwe huizen gebouwd, voor  het eerst sinds de Gouden Eeuw 
ookk buiten de grachtengordel. De bouw van nieuwe wijken als de Pijp en het Muiderpoortkwartie r 
blekenn echter  al snel volstrekt onvoldoende om alle nieuwkomers te huisvesten. Noodgedwongen 
strekenn velen daarom neer  in oude volkswijken als de Jordaan en de Jodenbuurt, waar  de reeds 
bestaandee huizenblokken uit hun voegen barsten en de tuinen en bleekveldjes werden volgebouwd.13 De 
leefomstandighedenn in deze wijken waren vaak bijzonder  slecht: hele gezinnen leefden in 
eenkamerwoningenn zonder  ramen en de 'hygiënische toestanden in deze overvolle buurten waren 
meestall  ook naar  de maatstaven van die tij d beneden alle peil: riolering  was nog niet aangelegd en de 
ophaall  van afval was nog in handen van particulieren die hiervan niet teveel werk maakten'.14 

Voorr  veel nieuwkomers bracht ook de grote stad niet datgene waarvoor  zij  gekomen waren: werk. 
Niett  alleen kwamen zij  op een moment dat ook de stedelijke werkgelegenheid terugliep, maar  tevens 
haddenn velen van hen te kampen met grote aanpassingsmoeilijkheden: 'Men voelde zich eenzaam en 
hulpelooss vooral bij  ziekte of invaliditeit . De vrouwen tobden dikwijl s over  de woningen die soms zó 
verwaarloosdd en vervallen waren, dat afstand moest worden gedaan van de normen van zindelijkheid, 
diee in het dorp nog vri j  streng waren gehandhaafd.'15 

Dezee gemoedstoestand was niet erg bevorderlijk voor  het opbouwen van een enigszins stabiel 
bestaann in de nieuwe woonplaats. 'Slechts bij  uitzondering kende het nieuw-gevestigde arbeidersgezin 
dee gunstige situatie van spoedig verkregen regelmatig werk, gezondheid, een redelijke woning en de 
continuïteitt  van zedelijke en religieuze tradities.'16 De kans op werk werd nog eens verkleind door  het 
feitt  dat velen van hen voor  het werk dat voor  handen was niet of nauwelijks geschikt waren, omdat de 
vaardighedenn die zij  op het platteland hadden opgedaan in de stad meestal van weinig waarde bleken. 
Dee werkloosheid onder  nieuwkomers was dan ook groot. J. Giele heeft berekend dat van het aantal 
personenn dat aan het begin van de jaren negentig in Amsterdam zonder  werk zat maar  liefst 44 procent 
niett  in die plaats was geboren.17 

Zoo leidde de landbouwcrisis niet alleen tot enorme beroering op het platteland, maar  bracht zij  indirect 
ookk grote onrust teweeg in stedelijke samenlevingen die tot dan toe redelijk stabiel waren geweest. De 
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armoede,, chaos en werkloosheid maakten de nieuwkomers vatbaar voor sociale woelingen, temeer 
omdatt zij, anders dan de autochtone stadsbevolking, 'aan de traditionele verbanden in hun nieuwe 
plaatstenn van vestiging niet veel boodschap [hadden], omdat zij er noch de voordelen noch de druk van 
ondervonden.'188 Met hun opstandigheid gaven zo de nieuwkomers de nog jonge arbeidersbeweging in 
dee steden de impuls om uit te groeien tot een maatschappelijke factor van belang. 

4.22 De doorbraak van de arbeidersbeweging 
Tott aan de landbouwcrisis waren vakbonden in de betekenis van strijdorganisaties in Nederland nog van 
geringee betekenis geweest. Verenigingen van werklieden of vakverenigingen bestonden wel, maar zij 
hieldenn zich voornamelijk bezig met de verzekering van hun leden tegen arbeidsrisico's, de bescherming 
vann het beroep of met het organiseren van festiviteiten voor onderling vermaak.19 De eerste echte 
strijdorganisatiess ontstonden in de late jaren zestig in Amsterdam naar voorbeeld van de vooral in 
Engelandd populaire afdelingen van de Socialistische Internationale. De geïmporteerde analyses van een 
ineenstortendd industrieel kapitalisme maakten op de al eeuwen ingekapselde werkliedenstand in de 
hoofdstadd echter weinig indruk, met als gevolg dat de socialistische bondjes jarenlang een kwijnend 
bestaann leden.20 

Dee opkomst van de socialisten had niettemin de aandacht getrokken van enkele geestelijken en 
patroonss in de hoofdstad, die ondanks het beperkte succes vreesden voor de kwalijke invloed van de 
revolutionairee propaganda op de werklieden. Om die reden namen de geestelijken en patroons rond 
18700 het initiatief tot de oprichting van een aantal vakbonden op religieuze grondslag, zoals de 
katholiekee St Jozephsgezellen en de protestants-christelijke Vaderlandsche Werkliedenvereeniging, 
vanaff 1877 Patrimonium geheten.21 Deze vakbonden, die door de 'heren* en werklieden gezamenlijk 
werdenn bestuurd hielden zich verre van stakingen en wezen elke vorm van sociale wetgeving met klem 
vann de hand. Het streven was gericht op het herstel van een 'christelijke maatschappij', waarin de relatie 
tussenn werkman en patroon harmonisch was.22 Verbetering in de toestand van de werklieden kon 
bijvoorbeeldd volgens de leiding van de St. Jozephsgezellen slechts worden verkregen door naastenliefde 
'waardoorr de hoogere stand zich den lagere aantrekt, de patroon zijnen arbeidende dienaar als 
evenmensenn beschouwd [...] en de dienaar zijnen meester als medemensen liefheeft, als zijn eigen hoofd 
eerbiedigtt en aanhangt en gehoorzaamt'.23 

Dee enige landelijke vereniging die wel door werklieden zelf werd bestuurd was het in 1871 opgerichte 
Algemeenn Nederlandsen Werkliedenverbond (ANWV), een federatie van een aantal plaatselijke 
vakbondenn uit zeer verschillende bedrijfstakken. Ook het ANWV stond aanvankelijk te boek als zeer 
gematigdd en streefde zoveel mogelijk naar samenwerking met de patroons om tot een oplossing van 
arbeidsgeschillenn te komen.24 De massale toestroom van migranten van het platteland aan het einde van 
dee jaren zeventig bracht hierin echter verandering. De migranten versterkten de positie van de meer 
radicalee elementen in het ANWV, veelal oud-bestuurders van de zieltogende Nederlandse 
Internationale,, die de koers van het Verbond in socialistische richting probeerden om te buigen. Toen dit 
misluktee traden zij in 1878 uit het Verbond en richtten zij de Sociaal-Democratische Vereeniging op, die 
laterr tot Sociaal-Democratische Bond (SDB) werd omgedoopt.25 

Dee nieuwe bond onderscheidde zich al snel van haar liberale en confessionele tegenhangers. De 
verzoenendee houding en nederigheid tegenover de patroons die het ANWV en zeker de confessionele 
bondenn kenmerkten waren de SDB vreemd. Via allerlei vormen van 'agitatie* probeerde de Bond haar 
radicalee ideeën aan de man te brengen. Vooral de straatcolportage van het blad Recht voor allen bleek 
hiervoorr een bruikbaar middel. De confronterende inhoud van het blad en de rellerige sfeer rond de 
verkoopp ervan verschaften de socialisten een zeker aanzien onder de bevolking. Maar ook de meetings, 
waarr bekende sprekers toespraken hielden en zo nu en dan brood werd uitgedeeld, trokken de aandacht. 
Medee door deze directe manier van optreden kregen de socialisten in Amsterdam, Rotterdam en 's-
Gravenhagee halverwege de jaren tachtig steeds meer vat op de werkloze, morrende massa's. Niettemin 
behieldenn veel uitingen van opstandigheid voorlopig nog een spontaan karakter en ontbeerden 
vastomlijndee ideologische motieven: 'men protesteerde tegen de bestaande orde, hoe vaag, ongericht en 
onbewustt ook', schrijft P. de Rooy.26 
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433 Aristocratie, middenstand en het begin van de verzuiling 
Dee hongermarsen langs de grachten, de stakingen en de retoriek van de prille socialistische beweging 
maaktenn een diepe indruk op de aristocraten in de steden. Door de eeuwen heen waren zij gewend 
geraaktt aan de opstandige houding van het gewone volk in tijden van honger en teruglopende 
economischee bedrijvigheid. Relletjes en oproeren hadden in zekere zin altijd al deel uitgemaakt van de 
omgangsvormenn van de oude orde: 

Dee lagere standen, met uitzondering wellicht van de paupers, behoefden niet over zichh heen te laten lopen. Hun was immers 
geleerdd dat zij ook schepselen Gods waren en dat zij volgens diens ordonnantiên recht hadden op standesgemösz leven, niet 
méérr dan dat, maar ook [...] niet minder dan dat. Juist het standsbewustzijn maakte, met andere woorden, dat men tot verzet kon 
komenn en zich daartoe ook gerechtigd voelde als de stand waartoe men behoorde in slechtere conditie dreigde te komen. Zulk 
verzett was echter niet gericht op sociale stijging, en evenmin op hervorming van de maatschappij, maar tegen daling. Het was 
duss in feite maatschappijbevestigend. 

Dee opstandigheid van het gewone volk was in vroeger tijden meestal ook van korte duur geweest. 
Wanneerr de voedselsituatie was verbeterd, de cijns op een bepaald product was verlaagd of de politie 
mett harde hand had ingegrepen, was de rust doorgaans weer vrij spoedig teruggekeerd. 

Dee aanhoudende opstandigheid van de lagere standen in de jaren tachtig van de negentiende eeuw 
steldee de aristocraten echter voor een geheel nieuwe, voor velen van hen nog nauwelijks te vatten 
ontwikkeling.. Langzaam maar zeker drong het tot hen door dat grote delen van het gewone volk niet 
langerr genoegen namen met de vaak armzalige omstandigheden waarin zij verkeerden en meer in het 
algemeenn met hun ondergeschoven positie in het maatschappelijk leven.28 

Maarr niet alle aristocraten wensten te buigen voor de opstandigheid van de lagere standen. Zij maakten 
zichh op om de aanzwellende roep om vergaande maatschappelijke hervormingen te weerstaan. Het 
probleemm was echter dat de aristocraten zowel in organisatorisch als in politiek opzicht niet langer een 
eenheidd vormden. Door hun onderlinge concurrentie hadden zij in de voorafgaande decennia onbedoeld 
eenn ontwikkeling op gang gebracht die nauwelijks bleek te keren en een effectief verzet tegen de 
aansprakenn van de lagere standen frustreerden. 

Naa bijna twintig jaar van betrekkelijke politieke harmonie waren in de jaren zestig en zeventig van de 
negentiendee eeuw scheuren ontstaan in het tot dan toe tamelijke monolithische bastion van 
aristocratischee bestuurders. Dit was mede een gevolg van Thorbeckes rigoureuze, maar op een aantal 
crucialee punten onvoltooide hervorming van het Nederlandse staatsbestel. Zijn nieuwe grondwet schreef 
eenn scheiding van staat en godsdienst voor, maar de praktische uitwerking van dit principe op het terrein 
vann het onderwijs en het bestuur van de Nederlands-Hervormde Kerk was in 1848 om politieke redenen 
opp de lange baan geschoven. Pogingen van achtereenvolgende kabinetten om de scheiding tussen staat 
enn godsdienst in nieuwe wetten gestalte te geven deden de aristocratische meerderheid in het parlement 
gaandewegg langs religieuze lijnen splijten. Dit proces werd nog eens versterkt door de politieke 
bewustwordingg van de middenstand en boeren van wie een deel bij de Grondwetswijziging van 1848 het 
kiesrechtt had verworven. De combinatie van ontwikkelingen dwong de verdeelde aristocraten tot keuzes 
die,, in combinatie met de sociale onrust in de jaren tachtig en negentig, uiteindelijk hun tot dan toe 
onaantastbaree politieke positie zou ondermijnen. 

Dee eersten die de gevolgen van met name de politieke bewustwording van de middengroepen 
ondervondenn waren de liberalen. Na de dood van Thorbecke in 1872 was een kleine groep van jonge 
liberalenn naar voren getreden, die zich niet langer wensten neer te leggen bij de passieve en 
zelfingenomenn houding van de 'partij' ten aanzien van een aantal nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen.299 In liberale fora en tijdschriften bestreden deze zogenoemde 'sociaal-liberalen' de 
doctrinairee opvattingen van de gevestigde politici en economisten in de partij. Tegenover het laissez-
fairefaire dat in de jaren vijftig en zestig door de oude garde was omarmd, stelden zij een politiek van 
beperkte,, maar doelgerichte overheidsinterventie. De staat zou volgens hen de voorwaarden moeten 
scheppenn waaronder elke onderdaan zich, binnen de marges van de kapitalistische economie, zou 
kunnenn ontwikkelen tot een zedelijk en productief burger.30 Anders dan het liberale establishment, dat 
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tott in de jaren tachtig de eerste oprispingen van de werkliedenorganisaties nog voornamelijk als een 
probleemm van openbare orde had afgedaan, hadden de sociaal-liberalen al aan het begin van de jaren 
zeventigg toenadering gezocht tot de voornaamste leiders van deze beweging. Voor dit doel hadden zij in 
18700 onder meer het Comité ter Bespreking van de Sociale Quaestie in het leven geroepen, waarin naast 
sociaal-liberalenn en enkele progressieve ondernemers ook de voormannen van het ANWV zitting 
hadden.. In de bijeenkomsten van het Comité kwamen onderwerpen aan de orde die tot op dat moment in 
dee officiële politieke fora nog onbespreekbaar waren geweest, zoals een verbod op kinderarbeid, het 
rechtt op werkstaking en de uitbreiding van het kiesrecht naar de lagere standen.31 

Dezee openheid werd de sociaal-liberale leiders door de oude garde niet in dank afgenomen. 
Toonaangevendee liberalen verweten hen een 'staatssocialistisch1 standpunt en distantieerden zich 
openlijkk van hun progressieve ideeën.32 Deze verdeeldheid leidde in de loop van de jaren zeventig zelfs 
tott een tweedeling in de liberale Tweede Kamerclub tussen een sociaal-liberale en een conservatief-
liberaïee factie, waarbij de laatste groep werd gesteund door de Hollandse zakenwereld.33 De 
tegenstellingg tussen sociaal- en conservatief-liberalen had dan ook niet alleen haar wortels in louter 
intellectuelee onenigheid, maar ook in een verschillende maatschappelijke afkomst. Hoewel de sociaal-
liberalee leiders via studie-, studentenverenigingen en debatingclubs nauw in contact stonden met de 
conservatief-liberalee aristocratie, maakten zij daar in meerderheid geen deel van uit. Daarvoor waren de 
socialee status van hun respectieve familie en hun eigen professionele bezigheden in de ogen van het 
establishmentt vaak te bescheiden. Veel sociaal-liberale leiders waren van bescheiden afkomst en 
verdiendenn hun brood in het onderwijs, de advocatuur of de journalistiek.34 

Watt voor de sociaal-liberale voormannen gold was in nog sterkere mate van toepassing op hun 
achterban:: kleine zelfstandigen, (semi-)intellectuelen en boeren. De politieke participatie van deze 
maatschappelijkee groepen was een betrekkelijk nieuw fenomeen. Ongeveer eenderde van deze groepen 
hadd bij de grondwetsherziening van 1848 het kiesrecht verkregen, maar daar decennia lang niet of 
nauwelijkss gebruik van gemaakt. Tot aan de jaren zeventig hadden deze nieuwe kiezers zich min of 
meerr geschikt in de sociale positie die hen traditioneel was toebedeeld en de politiek gelaten aan de 
'heren'.. De economische opleving in de laatste drie decennia van de negentiende eeuw bracht vele 
middenstanders,, boeren en intellectuelen echter nieuwe welvaart, met alle aspiraties van dien: 'zij 
wenstenn maatschappelijke ruimte, ook voor anderen, waar zulks hun eigen belangen niet bedreigde'.35 

Dee opkomst van de sociaal-liberalen stelde de conservatief-liberale aristocraten voor een lastig dilemma. 
Hett weren van de sociaal-liberalen, zoals door sommigen in de partij werd bepleit, was een 
aantrekkelijkee optie, omdat op die manier de eenheid kon worden hersteld en wellicht de door hen 
gewenstee sociale hervormingen konden worden ontlopen. Tegelijkertijd was de partijleiding zich bewust 
vann de electorale waarde van de jonge opposanten in de strijd tegen een andere opkomende politieke 
stroming,, de antirevolutionairen. 

Dee wortels van de antirevolutionaire stroming lagen in het zogeheten Réveil. Het Réveil was een 
orthodox-religieuzee beweging die zich vanaf het begin van de jaren twintig van de negentiende eeuw 
hadd verzet tegen de terreinwinnende vrijzinnigheid in en buiten de Nederlands-Hervormde Kerk.36 De 
bewegingg werd gedragen door een kleine en zeer selecte groep van patriciërs en adellijke personen, die 
voornamelijkk uh Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage afkomstig waren. Onder hen bevonden zich 
personenn uit de meest welvarende en invloedrijke geslachten zoals de families Van Hogendorp, Backer, 
Smissaert,, Van Hall, Pierson, Van Loon en Fagel.37 In hun salons aan de deftige grachten belegden zij 
mett enige regelmaat besloten bijeenkomsten waarin door middel van gebed en bijbelstudie werd 
gewerktt aan de verdieping van het geloofsleven. Uit deze activiteiten ontstond geleidelijk aan een hechte 
gemeenschap,, J.G.S.J. van Maarseveen spreekt van een 'geestelijk-aristocratische dampkring', waarin 
veelvuldigg onderling werd getrouwd en de kinderen afgeschermd van de buitenwereld werden 
opgevoed.38 8 

Voorall onder invloed van een aantal niet-Hollandse aristocraten - veelal afkomstig van de 
oostelijkee zandgronden39 - die zich gaandeweg bij de beweging hadden aangesloten, werd dit 
betrekkelijkee isolement in de jaren vijftig enigszins doorbroken en gingen de Réveillisten zich steeds 
intensieverr bezighouden met een aantal maatschappelijke en politieke kwesties. Op het terrein van de 
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armenzorg,, het onderwijs en de woningbouw riepen zij organisaties in het leven waarin filantropie werd 
gecombineerdd met de verspreiding van de orthodox-protestantse religiositeit. Misschien wel belangrijker 
warenn de activiteiten die de leden van het Réveil in de jaren veertig en vijftig op kerkpolitiek terrein 
ontplooiden. . 

Doorr de sterke greep van de koning en de centrale overheid op de godsdienst was het voor de 
Réveillistenn in de eerste helft van de negentiende eeuw vrijwel onmogelijk geweest om directe invloed 
uitt te oefenen op de koers van de Nederlands-Hervormde Kerk. In deze situatie kwam formeel 
veranderingg toen in de Grondwet van 1848 de scheiding van staat en godsdienst werd afgekondigd. De 
uitwerkingg van dit beginsel in een nieuw Algemeen Reglement zorgde in de jaren vijftig voor een 
tamelijkk rigoureuze decentralisatie en democratisering van het kerkelijk bestuur, waardoor de aanstelling 
vann ouderlingen, diakenen en predikanten gedeeltelijk in handen van de gemeenteleden kwam.40 Deze 
hervormingg verschafte de Réveillisten de mogelijkheid om orthodoxe medestanders aan te stellen en zo 
dee opmars van de vrijzinnigheid te stuiten.41 

Dee strijd om de macht in de Nederlands-Hervormde Kerk bracht de aristocraten van het Réveil in 
contactt met de boeren en middenstanders onder de kerkleden. Velen van deze zogenoemde 'kleine 
luyden'' waren door hun groeiende welvaart in de loop van de jaren zestig en zeventig in bezit gekomen 
vann het stemrecht, dat in de kerk aan een tamelijk hoge contributie was verbonden.42 Dankzij de steun 
vann de boeren en middenstanders wisten de aristocraten in een groot aantal lokale kerken de leiding naar 
zichh toe te trekken en slaagden zij erin om twistpunten die tot dan toe slechts van kerkelijk of lokaal 
belangg waren geweest op een hoger politiek plan te tillen. De inzet van de boeren en middenstanders 
leiddee zo tot het ontstaan van een veel bredere orthodox-protestantse beweging, die gaandeweg als 
'antirevolutionair'' werd aangeduid.43 

Dee prijs die de Réveil-gezinde aristocraten voor dit succes moesten betalen was echter hoog. Door 
dee groeiende participatie van de kleine luyden veranderden de koers en het karakter van de orthodoxe 
bewegingg aanzienlijk. De kerkstrijd maakte de boeren en middenstanders politiek bewust en gaf hen op 
denn duur het zelfvertrouwen om eisen te stellen die buiten het oorspronkelijke doel van de beweging 
gelegenn waren, zoals staatssteun voor het bijzonder onderwijs en een radicale heroriëntatie van 
Nederlands-Hervormdee Kerk. Om aan deze eisen tegemoet te komen was de mobilisatie van nieuwe 
groepenn bijna onvermijdelijk. Zo organiseerden de antirevolutionairen in 1878 een volkspetitionnement 
tegenn de liberale Schoolwet-Kappeyne, dat door maar liefst driehonderdduizend orthodox-protestanten 
werdd ondertekend.44 Dergelijke activiteiten maakten in het land en de politiek grote indruk en 
verhoogdenn de druk op de liberalen om aan hun eisen tegemoet te komen. Tegelijkertijd werd door de 
inzett van het gewone volk de machtspositie van de protestants-christelijke aristocraten in eigen 
gelederenn nog verder ondergraven. 

Zoo hadden de aristocraten onbedoeld een ontwikkeling op gang gebracht die zij niet meer konden 
beheersenn en waaraan zij zich nauwelijks meer konden onttrekken. Door de onderlinge concurrentie 
warenn de politieke verhoudingen sterk gepolariseerd geraakt en ontstonden langzaam maar zeker 
conglomeratenn van partijen en belangenorganisaties, de latere zuilen. Door de mobilisatie van de 
middengroepenn en later van de lagere standen hadden de aristocraten het functioneren van hun partijen 
enn organisaties bovendien grotendeels afhankelijk gemaakt van de steun van deze standen. 

Zolangg de lagere standen de autoriteit van de hogere standen accepteerden was deze 
afhankelijkheidd nog nauwelijks een probleem. Maar toen de traditionele verhoudingen in de jaren 
tachtigg serieus onder druk kwamen te staan werden de lagere standen zich gaandeweg bewust van hun 
enormee politieke potentie en gingen zij voorwaarden stellen aan hun steun. Om de controle over hun 
partijenn niet te verliezen zagen de aristocraten zich gedwongen toe te geven aan de wensen van de lagere 
standen,, die op hun beurt de eisen steeds verder opschroefden. 

Maarr de inschikkelijkheid van de aristocraten kende haar grenzen. Waar die precies lagen werd duidelijk 
toenn het leiderschap van de aristocraten in de jaren tachtig van de negentiende eeuw ter discussie werd 
gesteldd en de lagere standen middels een uitbreiding van kiesrecht toegang eisten tot de politieke 
instituties. . 
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4.44 Standenstrijd: de uitbreidin g van het kiesrecht 
Uitbreidingg van het kiesrecht was sinds de late jaren zestig een van de voornaamste eisen van de nog 
prillee arbeidersbeweging geweest. Het belang van dit onderwerp was toegenomen naarmate men er in de 
bewegingg van overtuigd was geraakt dat van sociale hervormingen onder de bestaande politieke 
verhoudingenn weinig of niets terecht zou komen. Vergaande sociale wetgeving, zo meende men, zou 
alleenn door eigen vertegenwoordigers kunnen worden afgedwongen. 

Inn 1879 was door de leiders van het ANWV en enkele sociaal-liberalen het Comité voor Algemeen 
Stemrechtt opgericht, met als doel de uitbreiding van het kiesrecht onder de aandacht van een groter 
publiekk te brengen en het onderwerp bespreekbaar te maken onder de gezeten politieke machthebbers. 
Hett comité werd echter al snel de wind uit de zeilen genomen door de veel radicalere SDB die de 
kiesrechtkwestiee via demonstraties en openbare bijeenkomsten direct op straat bracht. Uit vrees nog 
meerr leden aan de socialisten te verliezen liet het eens zo gematigde ANWV zich halverwege de jaren 
tachtigg meezuigen in de maalstroom van meetings en optochten, die gaandeweg het straatbeeld van 
grotee steden bepaalden. 

Opp het hoogtepunt van deze sociale onrust, in september 1885, organiseerden het ANWV en de 
SDBB een grote demonstratie in 's-Gravenhage waaraan door vele duizenden werklieden werd 
deelgenomen.. In een motie aan regering en parlement eisten de organisatoren van de bijeenkomst de 
invoeringg van het algemeen kiesrecht. Langer negeren van deze eis werd een 'misdaad' genoemd, 
waaraann dreigend was toegevoegd dat dit de laatste keer zou zijn dat het volk deze eis op vreedzame 
wijzee zou stellen.45 Volgens W. J. van Weideren Rengers maakte de demonstratie, in combinatie met de 
hongermarsenn en opstootjes elders in het land, zoveel indruk dat verschillende 'angstvallige en 
besluiteloozee elementen' hun absolute verzet tegen het delen van de macht met de lagere standen lieten 
varen.. Zelfs de aristocratische leiding van de liberale partij toonde zich nu bereid het kiesrecht te 
verlenenn aan 'den in zijn stand gezeten werkman'.46 Nog datzelfde jaar ging het parlement akkoord met 
eenn wijziging van de Grondwet en de kieswet, die in 1887 van kracht werd.47 

Dee beloofde uitbreiding van het kiesrecht naar de werklieden bracht de wetswijziging echter niet. 
Dee wijziging resulteerde in een stijging van het percentage kiesgerechtigden van 12 naar 27 procent van 
dee volwassen mannen, zodat nu het gros van de boeren en middenstanders aan de verkiezingen mocht 
deelnemen.. De overgrote meerderheid van de werklieden bleef echter uitgesloten van het kiesrecht48 

Dee frustratie over de gebroken beloften en de al maar verslechterende economie leidden aan het einde 
vann de jaren tachtig tot een verdere radicalisering van de werklieden in liberale en protestants-
christelijkee kring. In de liberale partij verhoogden het ANWV en de sociaal-liberalen de druk op de 
aristocratischee leiding om naar een veel verdergaande uitbreiding van het kiesrecht te streven. De strijd 
tussenn de verschillende liberale facties, die zich in 1885 nog in de Liberale Unie hadden verenigd, 
maaktee de partij in de daaropvolgende jaren vleugellam.49 

Radicaliserenn deed ook de achterban van de orthodox-protestantse vakbond Patrimonium in 
Friesland,, die grotendeels uit kleine pachtboeren en landarbeiders bestond.50 De materiële positie van de 
Friesee plattelandsbevolking was nooit rooskleurig geweest, maar de landbouwcrisis had velen van hen in 
nogg grotere armoede gedompeld. De crisis had geleid tot grote werkloosheid onder de landarbeiders en 
tott een scherpe inkomstendaling van de pachtboeren. De positie van de boeren was verder verslechterd 
doorr de verhoging van de pachten, die de veelal adellijke grootgrondbezitters hadden doorgevoerd om 
hunn eigen inkomsten op peil te houden. 

Nett als in het westen van het land leidden de armoede en misère in Friesland tot grote sociale 
onrust.. Voor veel Friese edelen was dit het sein om de roerige gebieden definitief te verlaten.51 Door de 
afwezigheidd van de edelen nam de opstandigheid van de landarbeiders en pachters alleen maar toe. 
Verlostt van de directe bevoogding door de heren gingen zij eisen stellen, die tot dan toe voor orthodox-
protestantsee werklieden ondenkbaar waren geweest, zoals landnationalisatie, sociale wetgeving en 
uitbreidingg van het kiesrecht naar de 'respectabele werklieden'.52 

Aanvankelijkk probeerde de landelijke leiding van Patrimonium de eisen van de Friezen te negeren, 
maarr toen ook andere afdelingen deze overnamen werd de kwestie voorgelegd aan het bestuur van de 
ARP,, waarin de vakbond sinds enige tijd met enkele leden vertegenwoordigd was. Toen de aristocraten 
inn het ARP-bestuur weigerden in te gaan op de eisen van de werklieden liet de leiding van de vakbond 
haarr aanvankelijke terughoudendheid varen. Op de algemene ledenvergadering van de ARP in 1890 
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opendee de landelijk voorzitter van Patrimonium, K. Kater, frontaal de aanval op de aristocratische 
leidingg van de partij en eiste hij de toelating van werklieden tot de Tweede Kamerfractie: 

Hett is onmogelijk aan te nemen, dat echte antirevolutionairen zouden geloven, dat de plutocraten en de bezitters van de adellijke 
titelss de noden onzer achterbuurten kennen en dezen des zins en willens zouden zijn dezelve te verlichten en weg te nemen. En 
toch,, wie tegen de verkiezingen de candidatenlijst overziet, heeft steeds ontdekt dat zij bij voorkeur haar verkorenen in de 
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hogeree wereld zocht. 

Inn een poging afscheiding van de orthodox-protestantse werklieden te voorkomen riep ARP-leider A. 
Kuyperr in 1891 een Christelijk-Sociaa! Congres bijeen, waar hij erin slaagde de aristocraten tot enkele 
concessiess op sociaal terrein te bewegen.54 Hoewel daarmee het gevaar van een afscheiding voorlopig 
wass afgewend, waren deze concessies wat de werklieden betrof nog maar het begin. In de 
daaropvolgendee jaren verhoogde Patrimonium de druk op de partijleiding om ernst te maken met de 
opstellingg van een uitgebreid 'sociaal program'. Daarmee stelde Patrimonium de partijleiding voor een 
lastigee keuze: verwerping van de eis zou de werklieden nog meer van de partij vervreemden, inwilliging 
brachtt echter het gevaar van een aristocratische uittocht steeds dichterbij. 

Dee breuk kwam toen de minister van Binnenlandse Zaken in het liberale kabinet-Van Tienhoven (1891-
1894),, de sociaal-liberaal J.P.R. Tak van Poortvliet, het parlement in 1892 een ontwerp voor een nieuwe 
kieswett presenteerde. Dit ontwerp voorzag in een riante uitbreiding van kiesrecht naar alle mannelijke 
burgerss die tot lezen en schrijven in staat waren en in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Het 
voorstell gaf aanleiding tot ongekend felle discussies en deed het parlement in twee groepen splijten: 
'Takkianen'' en 'anti-Takkianen'.55 

Toenn duidelijk werd dat voor zijn wetsontwerp in de Kamer geen meerderheid was te vinden trok 
Takk zijn conclusie en werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. In de aanloop naar deze verkiezingen 
bleekk dat de kloof, die door de kiesrechtkwestie was ontstaan, niet meer te dichten was. Takkianen en 
anti-Takkianenn leverden in alle grote partijen openlijk strijd om de plaatsen op de kieslijsten. In de ARP 
voerdee Kuyper, die nu definitief de kant van de werklieden in zijn partij leek te hebben gekozen, een 
hardee campagne vóór Tak en tégen de 'groote heeren met de dubbele namen'. De bedoelde aristocrati
schee Kamerleden (zes baronnen, twee graven, een jonkheer en een burger) beantwoordden de aanval in 
eenn Manifest van 10 Heeren, waarin zij nieuw materiaal voor een definitieve splitsing aandroegen.56 

Inn de Liberale Unie was de strijd tussen Takkianen en anti-Takkianen zo mogelijk nog grimmiger. 
Conservatievee bladen ontketenden een ware hetze tegen Tak die zij een 'verrader' en een 'politieke 
gauwdieff noemden. Het overwegend Takkiaanse hoofdbestuur van de Unie antwoordde met het besluit 
alleenn voorstanders van het wetsontwerp in de verkiezingsstrijd te zullen steunen. Hierop gingen enkele 
lokalee kiesverenigingen, met name in Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, hun eigen weg en 
steldenn louter anti-Takkiaanse kandidaten.57 

Dee verkiezingsstrijd van 1894 resulteerde uiteindelijk in een overwinning voor de anti-Takkianen 
vann verschillende politieke kleur. Het kabinet-Röell (1894-1897) dat daarop aantrad bracht vervolgens 
eenn kieswet tot stand die minder ingrijpend was dan Tak en zijn medestanders voor ogen hadden gehad. 
Voorr de verhoudingen in de ARP en Liberale Unie waren deze verwikkelingen echter nauwelijks meer 
vann betekenis. Direct na de verkiezingen keerde een groot deel van de orthodox-protestantse aristocraten 
dee ARP de rug toe en richtte een nieuw partijverband op dat voorlopig de naam Vrij-Antirevolutionairen 
zouu dragen. Enkele jaren later zou deze partij met een tweetal orthodox-protestantse 
splintergroeperingenn opgaan in de Christelijk Historische Unie (CHU).58 Ook vele liberale anti-
Takkianenn maakten zich los van hun partij, al zou het nog tot 1905 duren voordat zij zich in een officiële 
politiekee partij, de Bond van Vrije Liberalen (BVL), zouden verenigen.59 

4.55 Aristocraten en democraten 
Dee strijd om de kieswet-Tak en de splitsing in de liberale en antirevolutionaire partij vielen samen met 
dee herleving van een oude dichotomie in de Nederlandse politiek: de tegenstelling tussen 'aristocraten' 
enn 'democraten'. Deze begrippen dateerden uit de nadagen van de Republiek toen zij in het 
spraakgebruikk waren geïntroduceerd om het verschil aan te duiden tussen voor- en tegenstanders van 
eenn principiële hervorming van de bestaande staatsstructuur. Destijds hadden de begrippen voornamelijk 
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betrekkingg op tegengestelde posities in een ideologische debat. Van een strij d tussen sociale categorieën 
wass nauwelijks sprake, omdat vrijwel alle deelnemers aan het debat tot de welvarende en besturende 
bovenlaagg van de samenleving behoorden.60 

Inn de loop van de negentiende eeuw was deze dichotomie naar  de achtergrond gedrongen en 
vervangenn door  nieuwe tegenstellingen rond andere kwesties, zoals het economische beleid, de 
kerkpolitiekk en het onderwijs. De opkomst van de sociale kwestie deed de terminologie in de jaren 
tachtigg en negentig van de negentiende eeuw echter  herleven, zij  het in een enigszins andere betekenis. 
Dee personen die zich vanaf de jaren tachtig als 'democraat'  afficheerden, of door  anderen als zodanig 
werdenn aangeduid, keerden zich tegen de bestaande standsverdeling en tegen de politieke en 
maatschappelijkee verhoudingen waarop deze verdeling was gebaseerd. Zij  waren vóór  uitbreidin g van 
hett  kiesrecht naar  de lagere standen, vóór  sociale hervormingen en vóór  staatsingrijpen in de 
arbeidsrelaties. . 

Dee personen die zich in deze periode als 'aristocraat'  afficheerden, of door  anderen als zodanig 
werdenn aangeduid, verdedigden daarentegen de bestaande maatschappelijke orde, al deden zij  dat in 
verschillendee mate en op een verschillende manier. Sommige aristocraten wezen uitbreidin g van het 
kiesrechtt  geheel van de hand en keerden zich tegen ieder  ingrijpen van de staat in de relatie tussen 
hogeree en lagere standen. Andere aristocraten zochten naar  wegen om moderne ontwikkelingen in te 
passenn in de bestaande maatschappelijke orde en de positie van de lagere standen te verbeteren. 
Staatsingrijpenn en uitbreidin g van het kiesrecht sloten zij  hierbij  niet geheel uit. In laatste instantie was 
ookk het denken van deze aristocraten echter  gebaseerd op de idee dat de bestaande ongelijkheid en 
standsverdelingg juist waren en moesten worden behouden of hersteld. 

Nett  als aan het einde van de achttiende eeuw werden de termen aristocraten en democraten vanaf de 
jarenn tachtig van de negentiende eeuw door  tijdgenoten derhalve gebruikt ter  aanduiding van 
verschillendee posities in een ideologisch debat. Maar  anders dan aan het einde van de achttiende eeuw 
vielenn ideologie en sociale afkomst nu dikwijl s wél samen, in ieder  geval wat de aristocraten betreft. 
Veell  aristocraten hingen in deze periode niet alleen een specifiek gedachtegoed aan, ze konden ook in 
sociologischee opzicht aristocraten worden genoemd: zij  behoorden tot families die al vóór  de Franse 
Tij dd en vóór  de afschaffing van het standenkiesrecht in 1848 tot de bestuurlijk e bovenlaag hadden 
behoord. . 

Ditt  was het duidelijkst zichtbaar  bij  de politieke partijen die zich na de strij d om de Kieswet-Tak van de 
ARPP en Liberale Unie hadden afgesplitst en zich in ideologisch opzicht als uitgesproken aristocratisch 
manifesteerden,, de CHU en de BVL. Tot aan de Eerste Wereldoorlog zouden beide partijen bijna 
uitsluitendd edelen en patriciërs naar  de Tweede Kamer afvaardigen (zie Tabel 4.1). Of ook de 
achterbannenn van beide partijen in sociologisch opzicht als aristocratisch kunnen worden aangemerkt is 
doorr  het ontbreken van gedetailleerd verkiezingsonderzoek moeilijker  vast te stellen, maar  enkele 
gegevenss wijzen wel in die richting.  Zo was van de 75 ondertekenaars van het Manifest der Oud 
LiberalenLiberalen dat de BVL bij  haar  officiële oprichting in 1905 publiceerde ruim tweederde van 
aristocratischee afkomst.62 Ook de lijst van districten, waar  bij  de Tweede Kamerverkiezingen 
vertegenwoordigerss van de BVL werden gekozen, bevestigt het vermoeden dat deze parti j  over  een 
tamelijkk  eenzijdige, aristocratische achterban beschikte (zie Tabel 4.2). Het ging hierbij  vooral om 
districtenn in de grote Hollandse steden, waar  de deftige families woonden.63 



54 4 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEID 

Tabell  4.1 Aristocratische, gemengde en democratische partijen in de Tweede Kamer (in percentage van het totaal aantal 
zetelss dat in een periode door aristocraten werd bezet, 1894-1940) 

1894-- 1901- 1906- 1911- 1916- 1921- 1926- 1931- 1936-
19000 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 

aristocratischee partijen 

CHUU 89 70 69 64 50 33 25 33 40 

BVLL 88 84 88 80 69 - - -

Liberalee Staatspartij - - - - - 57 64 50 50 

gemengdee partijen 

Liberalee Unie 46 46 50 54 56 -

katholiekee partij 45 37 38 39 25 18 18 13 10 

ARPP 41 38 39 38 22 24 13 6 5 

democratischee partijen 

VDBB 10 14 25 23 10 11 0 0 0 

SDAPP 0 1 1 9 68 6 4 4 6 

Toelichting: Toelichting: 
1.. In 1921 gingen de Bond van Vrije Liberalen (BVL) en de Liberale Unie (LU) samen met de Oeconomische Bond, de 

Neutralee Partij en de Middenstandspartij op in de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP). 
2.. Zie voor bronnen, bijzonderheden en details Bijlage 1, Lijsten 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6. 

Overigenss wijst deze lijst van districten op een opmerkelijk verschil tussen de BVL en CHU. BVL-
kandidatenn werden vooral gekozen in de grote Zeeuwse, Utrechtse en vooral Hollandse steden en 
districten,, terwijl de CHU haar aanhang over het algemeen op de oostelijke zandgronden en in de kleine 
handelsstedenn vond.64 Ditzelfde geografische patroon ontstaat wanneer we de herkomst van de 
afgevaardigdenn van beide partijen met elkaar vergelijken. Onder de parlementariërs van de BVL 
bevondenn zich diverse telgen uit vooraanstaande Amsterdamse, Rotterdamse en Haagse families, terwijl 
dee zetels van de CHU vooral werden bezet door telgen uit adellijke, buïtengewestelijke geslachten of uit 
dee aanzienlijke families van de kleine handelssteden.65 

Hett verschil tussen de BVL en de CHU was blijkbaar niet alleen terug te voeren op een verschillende 
religieuzee oriëntatie, maar ook op een overgeërfde en wellicht deels nog bestaande tegenstelling tussen 
enerzijdss de elites van de machtige Hollandse steden en anderzijds die van de buitengewesten en kleine 
handelsstedenn die in het verleden altijd in de schaduw van de grootstedelijke aristocratie hadden gestaan. 
Anderss gezegd: de BVL was de partij van het grootstedelijke patriciaat, terwijl de CHU het 'kleine 
patriciaat'' en het (voorheen) feodale oosten en midden van het land vertegenwoordigde. 
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Tabell  4.2 De districten waarir 

1894 4 
CHUCHU Amersfoort 

Apeldoorn n 
(Breukelen) ) 
(Delft) ) 
Goes s 
Hilversum m 
Schiedam m 
Zwolle e 

BVLBVL  Alkmaar 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Brieli e e 
Deventer r 
Ede e 
(Enkhuizen) ) 
Gouda a 
'ss Gravenhage-I 
'ss Gravenhage-II 
Oostburg g 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Steenwijk k 
Tiel l 
Utrecht-1 1 
Utrecht-H H 
Wij kk  bij  Duurst 

ii  kandidaten van de CHU en de BVL werden gekozen (1897-1913) 

1897 7 
Amersfoort t 
Apeldoorn n 
Goes s 
Rotterdam-I I 
Schiedam m 
Zwolle e 

Amsterdam-I I 
Amsterdam-II I 
(Amsterdam-IV) ) 
(Amsterdam-VI) ) 
Brieli e e 
(Deventer) ) 
(Enkhuizen) ) 
Gouda a 
'ss Gravenhage-II 
(Haarlem) ) 
Oostburg g 
Rotterdam-IV V 
Steenwijk k 
Tid d 
Utrecht-I I 
Utrecht-H H 

1901 1 
Amsterdam-II I 
Apeldoorn n 
Bodegraven n 
Dokkum m 
Goes s 
Harlingen n 
Katwij k k 
Schiedam m 
Zwolle e 

(Alkmaar ) ) 
(Brielie) ) 
'ss Gravenhage-U 
Haarlem m 
(Leiden) ) 
Oostburg g 
Rotterdam-IV V 
Tiel l 
Utrecht-I I 
Utrecht-I I I 

1905 5 
Apeldoorn n 
Bodegraven n 
Dokkum m 
Goes s 
Harlingen n 
Katwij k k 
(Leiden) ) 
Schiedam m 
Zwolle e 

Alkmaar r 
Amsterdam-VI I 
Haarlem m 
(Leiden) ) 
Oostburg g 
Rotterdam-IV V 
Tiel l 
Utrecht-I I 
Utrecht-H H 

66 6 

1909 9 
Amsterdam-II I 
Apeldoorn n 
Bodegraven n 
Dokkum m 
Ede e 
Goes s 
Haarlem m 
Harlingen n 
Katwij k k 
Leiden n 
Ommen n 
Schiedam m 
Zwolle e 
Alkmaar r 
Amsterdam-VI I 
Tiel l 
Utrecht-1 1 

1913 3 
Apeldoorn n 
Bodegraven n 
Dokkum m 
Ede e 
Goes s 
Harlingen n 
Katwij k k 
Ommen n 
(Rotterdam-I) ) 
Schiedam m 

Alkmaar r 
Amersfoort t 
Amsterdam-VI I 
Amsterdam-VII I 
Gorinchem m 
Ridderkerk k 
Rotterdam-IV V 
Tiel l 
Utrecht-I I 
Zwolle e 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Strikt genomen bestond de BVL bij de verkiezingen van 1894 nog niet. Met behulp van Parlement en Kiezer en Taal, 

LiberalenLiberalen en radicalen kon niettemin worden bepaald welke Kamerleden tot de latere BVL konden worden gerekend. 
2.. In de districten die tussen haakjes zijn geplaatst zijn kandidaten tussentijds gekozen (omdat een zittend Kamerlid van een 

anderee partij tussentijds was afgetreden of overleden) of vervangen door kandidaten van een andere partij. 
3.. Dat een partij een bepaald district vertegenwoordigde, wilde niet altijd zeggen dat die partij daar ook over de grootste 

aanhangg beschikte. Stembusakkoorden zorgden er soms voor dat kandidaten in de Tweede Kamer kwamen die mede met 
steunn van de kiezers van andere partijen een meerderheid van stemmen hadden verworven. 

4.. Voor de periode 1894-1897 kon niet worden achterhaald welke Amsterdamse en Rotterdamse districten de BVL precies 
vertegenwoordigde. . 

4.66 Katholieke aristocraten 
Inn de voorgaande paragrafen is de strijd tussen aristocraten en democraten in cjtlhodox-protestantse en 
liberalee kring geanalyseerd, maar is grootste politieke groepering in het Nederlandse parlement, die van 
dee katholieken, buiten beschouwing gebleven. In de context van dit boek lijkt dit geen bezwaar, omdat de 
associatiee van de katholieken met de leidende standen van de Republiek en het vroege Koninkrijk minder 
voorr de hand ligt. Waren de katholieken in de eeuwen na de nederlaag van de Spaanse, katholieke 
dynastiee in de Tachtigjarige Oorlog immers geen achtergestelde en gediscrimineerde burgers geweest, die 
geenn toegang hadden tot de voornaamste bestuurscolleges en van alle economische monopolies waren 
uitgesloten? ? 

Dee bovenstaande kaï^erisering van de katholieken ligt in de literatuur meestal ten grondslag aan de 
analysee van de verzuiling. In deze literatuur worden zij veelal opgevoerd als een hechte religieuze 
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gemeenschap»» die zich na eeuwen van achterstelling en discriminatie aan het einde van de negentiende 
eeuww zou hebben opgericht, georganiseerd en vervolgens zou hebben opgesloten in een hechte zuil, met 
alss doel zich te emanciperen.67 Wat betreft de lagere katholieke standen is dit beeld in grote lijnen juist: 
zijj werden vanwege hun religie, maar ook vanwege hun lage positie in de standenhierarchie inderdaad 
gediscrimineerd. . 

Hett beeld van de katholieke verzuiling als voertuig van emancipatie wordt echter ten onrechte ook 
dikwijlss op de katholieke elite van toepassing verklaard. Ook zij zou aan het einde van de negentiende 
eeuww nog altijd de negatieve gevolgen van de vroegere uitsluiting hebben ondervonden, de toegang tot de 
politiekee macht zou haar zijn ontzegd en mede om die redenen zou zij de opbouw van een katholieke zuil 
vann harte hebben gesteund Deze veronderstelling is wat de negentiende-eeuwse, traditionele katholieke 
elitee betreft grotendeels onjuist Na de opheffing van de formele uitsluiting van katholieken in 1795 had 
zijj weldegelijk toegang gekregen tot de macht en aan het einde van de negentiende eeuw was zij reeds 
grotendeelss in de nationale elite geïntegreerd. 

Dee traditionele katholieke elite viel grofweg uiteen in drie groepen: een Limburgse, een Brabantse, en een 
Hollandsee aristocratie. Van deze drie groepen was de binding van de Limburgse aristocratie aan de 
nationalee elite aanvankelijk het zwakst. De oorzaak hiervan was hoofdzakelijk gelegen in de specifieke 
historischee ontwikkeling van de provincie, die aanmerkelijk verschilde van die van de overige gewesten. 
Inn de periode vóór 1795 maakten slechts enkele streken en steden van het huidige Limburg deel uit van 
dee Republiek. Het gevolg hiervan was onder meer dat de overwegend adellijke grootgrondbezitters zich 
doorr de eeuwen heen voornamelijk oriënteerden op de adel in het omringende buitenland en de hoofse en 
Bourgondischee levensstijl van deze adel overnamen. Limburgse edelen spraken van huis uit Frans, 
studeerdenn in Leuven of Luik en vonden hun huwelijkspartners veelal in België en Duitsland.68 Deze 
internationalee connecties en uitbundige levensstijl verschaften de Limburgse adel een uitzonderlijke en 
enigszinss verheven positie: 'Zuid-Nederlandse edelen [waren] "echte" edelen en Noord-Nederlandse 
edelen,, vooral vele adellijke herenboeren uit Gelderland, Overijssel en Friesland, waren dat niet. De 
families,, die door de Bonapartes en de Oranjes in de eerste jaren van de eeuw in de adelstand werden 
verheven,, waren dat helemaal niet'.69 

Nietteminn dwongen de bestuurlijke integratie van Limburg in het nieuwe Koninkrijk Nederland in 
18155 en de afscheiding van België in 1830 de Limburgse elite haar oriëntatie naar het bestuurlijke 
centrumm in het Noorden te verschuiven. Als 'natuurlijke' vertegenwoordigers van de provincie in het 
parlementt kwamen de Limburgse edelen in contact met de oude, protestantse elite van de Noord-
Nederlandsee gewesten en hun aristocratische geloofsgenoten uit Holland en Brabant, die al eerder in de 
nationalee politieke en bestuurlijke elite waren opgenomen.70 

Mett name de opmars van de Brabantse katholieke elite is indrukwekkend geweest Evenals de Limburgse 
adell maakte zij tot aan 1795 geen deel uit van de bestuurlijke bovenlaag in de Republiek. Brabant was in 
dezee periode een 'Generaliteitsland, dat formeel vanuit 's-Gravenhage werd bestuurd, maar waar 
protestantse,, dikwijls van oorsprong Hollandse heren-ambtenaren in de praktijk de dienst uitmaakten. 
Ondankss deze uitsluiting kon een klein aantal katholieke families zich in de zeventiende en achttiende 
eeuww opwerken tot de economische bovenlaag van het gewest. Hun macht centreerde zich rond *s-
Hertogenbosch,, dat van oudsher een belangrijke overslagplaats voor handelswaar was.71 

Toenn tijdens de Bataafse Revolutie de generaliteitsstatus van Brabant werd opgeheven en de formele 
uitsluitingg van katholieken haar geldingskracht verloor werden deze families van kooplieden, renteniers 
enn grootgrondbezitters opgenomen in de bestuurlijke elite van de provincie. Niet veel later kregen zij ook 
toegangg tot de clubs en sociëteiten, die tot dan toe slechts voor de protestantse ambtenarenfamilies 
toegankelijkk waren geweest.72 De protestantse connecties en de talrijke lidmaatschappen van Eerste en 
Tweedee Kamer effenden vervolgens de weg naar de nationale politieke en economische top.73 

Overr de waarschijnlijk vrij kleine groep van Hollandse katholieke aristocraten is relatief weinig bekend. 
Hett zwaartepunt van deze groep lijkt in en rondom Haarlem te hebben gelegen, dat een eeuwenlange 
traditiee kende van tolerantie en samenwerking tussen katholieken en protestanten.74 Hoewel aan het begin 
vann de zeventiende eeuw ook in deze stad de meeste katholieken uit de belangrijkste bestuursfuncties 
warenn gezet, lieten de nieuwe protestantse machthebbers hun een tamelijk grote vrijheid bij de 
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uitoefeningg van hun godsdienst en beroep. Zo kon Haarlem in de Republiek uitgroeien tot een 
uitvalsbasiss voor katholieke geestelijken, die vanuit de stad het Hollandse achterland van hun religieuze 
dienstenn bleven voorzien en tot een verzamelplaats van katholieke aristocraten uit diverse Hollandse 
steden.. Zo ook konden de contacten tussen de katholieke en protestantse elites, die vaak dateerden van 
vóórr de Opstand, worden aangehouden en uitgebouwd.75 Na de val van de Republiek lijkt ook de 
Hollandsee katholieke aristocratie vrij geruisloos in de nationale elite te zijn opgenomen.76 

Vann discriminatie van de katholieke elite was aan het einde van de negentiende eeuw dus geen sprake 
meer.. Zij was min of meer geïntegreerd in de lokale en regionale bestuurlijke elite en ook in de nationale 
politiekk speelde zij in deze periode reeds een rol van betekenis. Ook op economisch terrein werd de 
katholiekee elite in deze periode niet langer uilgesloten, zo blijkt uit een door HL Schijf samengestelde lijst 
vann de financieel-economische elite in 1886, die in het vorige hoofdstuk al even aan de orde kwam. Van 
dee personen die in dat jaar tot de top van het Nederlandse bedrijfsleven konden worden gerekend was 
bijnaa 10 procent katholiek.77 Verschilknde katholieken vervulden topfuncties in de meest vooraanstaande 
ondernemingenn van het Nederlandse bedrijfsleven, zoals de Amsterdamsche Bank, de Rotterdamsche 
Krediett Bank, De Nederlandsche Bank en de sjieke Haagse mijnbouwonderneming Billhon.78 

Hoewell huwelijken tussen katholieke en protestantse aristocraten rond de eeuwwisseling nog zeer 
uitzonderlijkk waren en derhalve van familiale banden tussen aristocraten van beide denominaties niet of 
nauwelijkss sprake was, lijkt het er ten slotte op dat de oude katholieke elite in sommige gevallen ook 
weldegelijkk toegang had tot de deftige sociëteiten en clubs. Zo verhaalt de aristocraat Jhr. FJ.E. van 
Lennepp in zijn boek Late regenten (1962) van het zogenaamde Sint Jacobsgüde, een exclusieve club van 
aristocratenn die in de zeventiende eeuw was ontstaan. In deze club die rond 1900 met enige regelmaat in 
Haarlemm bijeenkwam zaten, aldus Van Lennep, de meest vooraanstaande protestantse én katholieke 
aristocratenn als gelijken aan tafel en werden onder het genot van de beste wijnen en spijzen belangrijke 
politiekee zaken besproken en zelfs politieke benoemingen geregeld.79 

Inn eigen kring was de positie van de katholieke aristocraten in ieder geval sterk Van de personen die aan 
hett einde van de jaren negentig de katholieke 'partij' in de Tweede Kamer vertegenwoordigden was liefst 
455 procent van adellijke of patricische afkomst (zie Figuur 4.1). De invloed van de aristocraten in de 
katholiekee partij was in werkelijkheid echter veel groter dan het genoemde percentage doet vermoeden. 
Daarr waar in andere partijen bijvoorbeeld de strijd om de kieswet-Tak in 1894 tot grote verdeeldheid 
leidde,, was in katholieke kring van een tegenstelling tussen democraten en aristocraten nauwelijks sprake. 
Alleenn de Takkiaan H.J.A.M. Schaepman durfde het aan de dominante positie van de aristocraten ter 
discussiee te stellen. Hij streed echter een ongelijke strijd tegen een overmacht van, wat hij zelf noemde 
'aristocratischee veileiteiten' en de conservatieve katholieke pers, die in diverse districten anti-Takkiaanse 
antirevolutionairee en liberale kandidaten boven Schaepman aanbeval.80 Pas na de eeuwwisseling zou in 
katholiekee kring een krachtige democratische stroming ontstaan. 

4.77 Voorlopige conclusie: zuilen en standen 
Inn de Inleiding van dit boek heb ik betoogd dat de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid niet 
goedd kan worden begrepen wanneer deze louter vanuit het perspectief van de verzuiling wordt bezien. In 
Hoofdstukk 2, 3 en 4 heb ik de contouren geschetst van een alternatief perspectief, een perspectief waarin 
dee Nederlandse maatschappij van rond de eeuwwisseling wordt beschouwd als een maatschappij-in-
overgang,, waarin de representanten van de oude orde zien probeerden te handhaven te midden van een 
aantall ingrijpende sociale en politiek ontwikkelingen. 

Ditt perspectief van de oude orde kan vanzelfsprekend het perspectief van de verzuiling niet geheel 
vervangen.. De verzuiling was aan het einde van de negentiende en in een groot deel van de twintigste 
eeuww een realiteit waar geen enkele wetenschapper omheen kan. Het proces van verzuiling was reeds 
opgangg gekomen vóór de opkomst van de sociale kwestie en vormde de grondslag van enkele belangrijke 
politiekee partijen. Maar toen de sociale kwestie in de jaren tachtig van de negentiende eeuw bovenaan de 
politiekee agenda verscheen was de ontwikkeling van de zuilen en van de daaraan gelieerde politieke 
partijenn pas aan het begin. Het proces van verzuiling werd doorkruist door de nieuwe tegenstelling tussen 
aristocratenn en democraten, die uit de sociale kwestie resulteerde. In en naast de zich langzaam vormende 
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zuilenn gingen aristocraten zich actief verzetten tegen vergaande hervorming van de bestaande orde, die de 
democratenn eisten. Deze aristocraten opereerden met name in kwesties van kiesrecht en sociale zorg niet 
zozeerr als vertegenwoordigers van de gemeenschap waartoe zij vanwege hun levensbeschouwing werden 
gerekend,, maar als verdedigers van de belangen van hun stcmdgenoten^ los van de vraag of dezen nu 
katholiek,, protestant of religieus vrijzinnig waren. Een deel van de oude aristocratische elite was zelfs fel 
gekantt tegen het proces van verzuiling en probeerde het ontstaan van levensbeschouwelijke blokken waar 
mogelijkk te stuiten.81 

Dee tegenstelling tussen confessionelen en vrijzinnigen en die tussen aristocraten en democraten 
bestondenn in de periode 1890-1940 naast elkaar, waren met elkaar verweven en werkten tegen elkaar in. 
Omm de politieke ontwikkelingen en dus ook de ontwikkeling van de sociale zekerheid in deze periode te 
kunnenn begrijpen is het naar mijn opvatting dan ook zinvol om bij de beschrijving van het politieke 
landschapp en de verhoudingen in het Nederlandse bedrijfsleven niet één, maar twee dimensies te 
hanteren.. Het beeld dat dan ontstaat is grafisch weergegeven in Figuur 43 . 

Inn deze figuur zijn confessioneel en vrijzinnig elkaar uitsluitende categorieën, terwijl de tegenstelling 
aristocratischh (conservatief) - democratisch vloeiend is. De grootte van de blokjes staat voor de omvang 
vann de politieke partijen in het parlement Figuur 4.3 is een momentopname en geeft de situatie weer 
zoalss deze rond de eeuwwisseling bestond. In de daaropvolgende decennia zouden de omvang van 
sommigee partijen en hun positie in het politiek spectrum langzaam maar zeker veranderen. 

Aristocratische,Aristocratische, democratische en gemengde partijen 
Hett is mogelijk de politieke partijen globaal te karakteriseren aan de hand van de tegenstelling 
corrfessioneel-vrijzinnig,, zoals in de literatuur doorgaans gebeurt, maar ook aan de hand van de 
tegenstellingg aristocratisch-democratisch. In het laatste geval kunnen de partijen worden ondergebracht in 
driee categorie&i: aristocratische (of: 'conservatieve', meer hierover in § 7.4), democratische en gemengde 
partijen. . 

Inn de periode 1894-1940 bestonden in de Nederlandse politiek twee overwegend standgebonden 
aristocratischearistocratische partijen die beide in de strijd om de kieswet-Tak waren ontstaan: de CHU en de BVL. In 
dee partijen waaruit de oprichters van de CHU en BVL afkomstig waren, de ARP en de Liberale Unie, 
bleeff na hun afscheiding echter een groep van aristocraten achter (zie Tabel 4.1). Deze aristocraten gaven 
uitt levensbeschouwelijke overtuiging of om redenen van politieke opportuniteit de voorkeur aan een 
voortgezettee samenwerking met hun democratische geestverwanten - zonder hun behoudende 
standpuntenn prijs te geven. Hetzelfde gold voor de aristocraten in katholieke kring. In deze gemengde 
partijenpartijen (de ARP, de Liberale Unie en de katholieke partij) bleven veel aristocraten zich inzetten voor de 
aristocratischee zaak die aldus een partij- en zuilgrenzen overschrijdende aangelegenheid bleef. Deze 
verspreidingg over verschillende politieke partijen (de aristocratische en gemengde partijen) vormde voor 
dee aristocraten nauwelijks een nadeel, omdat zij door tal van zakelijke en familiale banden met elkaar 
verbondenn bleven. 

Eenn dergelijk netwerk moesten de democraten in de gemengde partijen voorlopig ontberen. Zij waren 
veelall afkomstig uit de lagere standen en misten daardoor bovendien de politieke ervaring die nodig was 
omm de aristocraten in hun partijen voldoende weerwerk te bieden. Hoewel het aantal democraten in de 
gemengdee partijen snel toenam en na de eeuwwisseling dat van hun opponenten oversteeg, bleven de 
aristocratenn onevenredig grote invloed uitoefenen op de koers van de gemengde partijen. Zoals we later 
zullenn zien was dit voor een deel van de liberale democraten reden om zich in 1901 formeel los te maken 
vann de Liberale Unie en een eigen partij de stichten: de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). Daarmee 
ontstondd naast de in 1894 opgerichte Sociaal-Democratische Arbeidspartij (SDAP) een tweede 
democratischedemocratische partij. 
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Figuurr 4.3 Standen en zuilen (1): twee dimensies van politieke organisatievorming in Nederland (ca. 1900) 

aristocratisch/conservatieff democratisch 

SDAP P 

Afkortinge n n 
ARPP Anti-Revolutionair e Partij 
BVLL  Bond van Vrij e Liberalen 
CHUU Christelijk-Historisch e Unie 
SDAPP Sociaal-Democratische Arbeidersparti j 
VDBB Vrijzinni g Democratische Bond 

Bijj deze twee democratische partijen bleef het voorlopig, want in de beide andere gemengde partijen 
verliepp de opkomst van de democraten uiterst traag. In de ARP werd hun opmars, na een aanvankelijk 
doorbraakk in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw, zelfs grotendeels gestuit door de komst van 
H.. Colijn als nieuwe voorman. Onder zijn leiding schoof de partij na 1920 opnieuw op in 
aristocratisch/conservatievee richting. Ik kom daar in dit boek nog uitgebreid op terug. 

Dee katholieke partij, tenslotte, werd bijna twee decennia door de interne strijd tussen aristocraten en 
democratenn verlamd Pas toen de democraten in de katholieke partij in de late jaren twintig definitief de 
overhandd kregen ontwikkelde de partij zich tot een uitgesproken democratische partij. 

OudeOude en nieuwe ondernemers 
Dee ontwikkelingen in katholieke kring maken tevens duidelijk dat de strijd tussen aristocraten en 
democratenn niet simpelweg samenviel met die nissen 'arbeid' en 'kapitaal'. In paragraaf 3.5 van dit boek 
iss reeds gewezen op de tegenstelling die in het Nederlandse bedrijfsleven bestond tussen, wat ik noemde, 
oudee en nieuwe ondernemers. In het vervolg van dit boek zal blijken dat ook deze tegenstelling 
uiteindelijkk min of meer samenviel met de controverse tussen aristocraten en democraten. 

Bijj de oude ondernemers ging het in hoofdzaak om telgen uit oude, aristocratische geslachten die 
actieff waren in de handel, de scheepvaart en het bankwezen en in enkele grote industrieën die daarmee 
nauww waren verbonden, zoals de veredelingsindustrie, de scheeps- en machinebouw en de Twentse 
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textiel.. Zi j  waren voor  de afzet van hun producten sterk afhankelijk van de internationale handel en om 
diee reden fervente aanhangers van de vrijhandelsgedachte. De meesten van deze ondernemers waren dan 
ookk terug te vinden in het liberale kamp. 

Bijj  de nieuwe ondernemers ging het daarentegen voornamelijk om katholieke fabrikanten uit 
Brabantt  en Limburg . Zi j  hadden hun bedrijven in de tweede helft van de negentiende eeuw dikwijl s 
eigenhandigg opgebouwd uit de ambachten en het thuiswerk en waren vanwege de uitsluitin g door  de 
oudee ondernemers voor  de afzet van hun producten grotendeels aangewezen op de binnenlandse markt . 
Omm die reden waren zij  tegenstanders van de liberale handelspolitiek die de Nederlandse overheid op 
voorspraakk van de oude ondernemers sinds de jaren zestig van de negentiende eeuw voerde, hetgeen hun 
relatiee met de oude ondernemers nog eens extra compliceerde. 

OudeOude orde, verzuiling en sociale zekerheid 
Mett  de beschrijving van het partijpolitiek e landschap en de verhoudingen in het bedrijfsleven in termen 
vann twee, elkaar-kruisende tegenstellingen is de uitgangssituatie geschetst aan de vooravond van de strij d 
omm de Nederlandse sociale zekerheid. In deze strij d was de tegenstelling tussen aristocraten en 
democratenn de belangrijkste. Zoals in de Inleiding van dit boek reeds is betoogd bestonden er  tot in de 
jarenn twinti g van de twintigste eeuw geen eenduidige confessionele of vrijzinnig e standpunten ten 
aanzienn van kwesties van zorg en zekerheid, maar  wel duidelijk e democratische en aristocratische (of 
'conse^vatieve,)) visies - visies die tegengesteld waren aan elkaar. Ook in de praktij k was de strij d om de 
socialee zekerheid er  voornamelijk een van aristocraten en democraten, maar  deze strij d werd in sterke 
matee gecompliceerd door  de organisatorische consequenties van de verzuiling. Want hoewel de 
democratenn en de democratische visie geleidelijk aan veel terrein wonnen, stond de gebondenheid van de 
democratenn aan de aristocraten in de gemengde partijen de wetgeving op het terrein van de sociale 
zekerheidd decennia lang in de weg. 



Hoofdstukk 5 

Dee sociale kwestie als structuurprobleem (ca. 1880-
1897) ) 

Dee geschiedenis van de sociale zekerheid in Europa begint in Duitsland. In 1883 ging het Duitse 
parlementt  akkoord met de invoering van een verplichte, landelijke verzekering tegen het risico van 
inkomensdervingg door  ziekte, de eerste door  de staat gesanctioneerde verzekering in de geschiedenis. In 
Duitslandd zelf zou de wet in de daaropvolgende jaren worden gevolgd door  een ongevallenwet en een 
verplichtee verzekering tegen ouderdom en invaliditeit ; in verschillende Europese en Noord-Amerikaanse 
landenn zou de wet een voorbeeld worden bij  de opzet van een soortgelijk stelsel van publieke 
bescherming.1 1 

Inn Nederland werd het bericht over  de totstandkoming van de wet in Duitsland aanvankelijk nogal koel 
ontvangen.. In de pers werd nauwelijks aandacht besteed aan de kwestie en als er  al over  werd 
geschrevenn gebeurde dat in zakelijke bewoordingen zonder  inhoudelijk commentaar. Alleen de radicale 
vakbondd SDB stond in haar  blad Recht voor allen wat langer  stil bij  de gebeurtenis, maar  vooral omdat 
zee er  - overigens niet geheel ten onrechte - een maatregel gericht tegen de Duitse arbeidersbeweging in 
zag::  'Men wil zich het lot aantrekken van den zieken en ongelukkigen werkman, niet dat van den 
gezonden,, om zich te bewaren voor  ziekte. Zoo hervormen die heeren altijd! ' 

Dezee negatieve opstelling verdween echter  spoedig toen in de daaropvolgende jaren de 
arbeidersbewegingg onder  invloed van de sociale onrust de wind in de zeilen kreeg. De eis van sociale 
wetgevingg bleek al snel een uitstekend thema om werkliedenorganisaties van verschillende politieke 
kleurr  te verenigingen en een kwestie bovendien die tot de verbeelding van de werkloze en morrende 
massa'ss sprak. De eis van sociale zekerheid zou in de volgende jaren uitgroeien tot een van de 
speerpuntenn van de vakbondsstrijd in Nederland. 

Inn Hoofdstuk 1 van dit boek bleek dat het ontstaan van sociale zekerheidsstelsels in de literatuur  veelal 
inn verband wordt gebracht met een aantal ingrijpende maatschappelijke veranderingen die zich in de 
negentiendee eeuw geleidelijk voltrokken. Volgens deze zogenaamde logic-of-industrialism-iheorie zou 
dee opkomst van grotere en meer  gemechaniseerde productiemethoden verantwoordelijk zijn geweest 
voorr  een verschuiving van de werkgelegenheid van de landbouw naar  de industrie. Deze verschuiving 
leiddee tot een trek van het platteland naar  de steden, die vervolgens uitgroeiden tot grote opeenhopingen 
vann laag betaalde arbeiders en paupers. Niet alleen was de toestand van deze groepen door  hun 
toegenomenn afhankelijkheid van de economische conjunctuur  vaak slecht, maar  tevens kwam door  de 
massalee verhuizing naar  de stad de armenzorg aldaar  onder  druk te staan. Door  deze samenloop van 
omstandighedenn ontstond volgens deze theorie tenslotte min of meer  als vanzelf de roep om 
staatsinterventie. . 

Inn het vorige hoofdstuk werd ook de roep om sociale hervormingen in Nederland in verband 
gebrachtt  met de modernisering van de economie, al had deze een ander  verloop. In tegenstelling tot 
anderee Europese landen vond de modernisering van de economie in Nederland niet plaats door  een 
krachtigee industrialisering, maar  door  de transformatie van de dienstensector. Dit neemt niet weg dat 
ookk in Nederland de modernisering van de economie indirect aanleiding gaf tot het ontstaan van 
omvangrijkee migratiestromen en de groei van de armoede in de steden. Maar  was deze groeiende 
armoedee werkelijk de oorzaak voor  het ontstaan van de roep om sociale hervormingen? De armoede 
namm in de jaren tachtig van de negentiende eeuw in Nederland inderdaad grote vormen aan, maar  de 
aardd en omvang ervan vielen alleszins mee in vergelijking met vroeger  tijden toen soms een kwart van 
dee bevolking van de armenzorg afhankelijk was geweest.3 Nieuw was dan ook niet zozeer  de omvang en 
intensiteitt  van de armoede, maar  de beoordeling ervan door  de lagere standen. Losgekomen uit de 
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statischee standsverhoudingen gingen de armen en werklieden zich gaandeweg realiseren dat de positie 
waarinn hun voorvaderen hadden verkeerd en waarin zijzelf nog altijd verkeerden, onrechtvaardig was en 
veranderdd dienden te worden. Zo werden achterstelling en armoede, zaken die tot dan toe door de lagere 
standenn min of meer als 'natuurlijke', door God gegeven omstandigheden waren beschouwd, tot 
problemenn en de problemen tot een kwestie, de 'sociale kwestie'. 

Hett feit alleen al dat de lagere standen hun ondergeschoven positie in de samenleving ter discussie 
steldenn wijst erop dat deze sociale kwestie niet louter een probleem van armoede was. Zij betrof niet 
alleenn armoede, maar de gehele maatschappelijke structuur die deze armoede had gegenereerd en het 
voortbestaann ervan had mogelijk gemaakt. 

Ditt fundamentele karakter van de sociale kwestie kwam ook tot uitdrukking in de eisen die de 
lageree standen ten aanzien van de sociale zorg stelden. De strijd voor hervorming van de sociale zorg 
wass niet slechts een streven naar lotsverbetering, maar ook en misschien wel vooral een streven naar 
ontmantelingg van de bestaande standenstructuur. In plaats van armenzorg, die tot dan toe altijd van de 
gunstt en inzet van de hogere standen afhankelijk was geweest, verlangden zij sociale zekerheid - een 
rechtrecht op onderstand, dat niet door de heren, maar door hun eigen organisaties of door een onafhankelijke 
overheidd zou worden gehandhaafd. Deze eis en de afwijzing daarvan door de hogere standen zouden de 
strijdd om de sociale zorg in de daaropvolgende decennia grotendeels beheersen. Niet zozeer de 
aanspraakk van de armen en werklieden op ondersteuning in tijden van nood, maar de organisatie van die 
ondersteuningg werd de centrale kwestie waarom deze strijd draaide. 

5.11 Aristocratisch beschavingsoffensief: de 'moderne armenzorg' 
Datt de sociale kwestie in de allereerste plaats een structuurprobleem was leek ook door de aristocraten 
vann aanvang af te worden beseft. De plotselinge opstandigheid van de lagere standen in de jaren tachtig 
hadd hen geconfronteerd met een werkelijkheid die zij eeuwenlang niet hadden kunnen of willen zien. 
Medee als reactie op deze opstandigheid besloot de Tweede Kamer in 1886 tot de instelling van een 
parlementairee enquête naar de leef- en werkomstandigheden van werklieden en hun gezinnen. De 
resultatenn van dit onderzoek, die een jaar later werden gepresenteerd, maakten op de aristocraten een 
diepee indruk. Werklieden bleken in Nederland een 'kwaad leven' te leiden. De condities waaronder 
mannen,, vrouwen en dikwijls jonge kinderen moesten werken waren doorgaans slecht, de werktijden 
langg en het loon dat zij daarvoor ontvingen vaak bijzonder laag.4 

Bladzijdee na bladzijde, verhoor na verhoor [werd] onthuld wat er in het Nederland van 1887 aan de hand was. Het fraaie 
zelfgemaaktee beeld dat de bourgeoisie zo lang in stand had weten te houden, lag plotseling aan diggelen. Van het rustige 
tevredenn Nederland waar geen wantoestanden bestonden zoals in andere landen, waar geen kinderen afgebeuld werden en waar 
dee arbeiders met de pet in de hand hun plaats wisten - van dat Nederland bleef weinig over. 

Dee resultaten van de enquête leidden in aristocratische kringen tot uitgebreide discussies over de 
oorzaakk van de misstanden en tot de formulering van oplossingen voor de sociale kwestie, oplossingen 
echterr die tegengesteld waren aan de remedies die lagere standen en hun organisaties voor ogen hadden. 

Eénn van de opinieleiders in de discussies over de sociale kwestie in aristocratische kringen was de 
bankierr en economist N.G. Pierson (1839-1909). Als hoogleraar in de Staatshuishoudkunde, president 
vann de Nederlandsche Bank en vooraanstaand lid van de kiesvereniging De Grondwet - 'bestaande uit 
lieden,, die zoals Pierson behoorden tot de welgestelde patricische burgerij' - was hij één van de 
voornaamstee vertolkers van de heersende opvattingen onder de Amsterdamse elite.6 In een toespraak 
voorr de deftige Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in februari 1887 hield Pierson zijn gehoor voor 
datt het niet langer passief kon toezien bij de problemen waarmee het gewone volk te kampen had: 

Wijj hebben al te veel op sociaal gebied een zekere struisvogelpolitiek toegepast en wat was daarvan de vrucht?Niet alleen, dat 
hett kwaad voortwoekerde, maar daarenboven, dat bij een deel der arbeidersklasse alle vertrouwen in de hoogere standen is 
geweken. . 
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Dee passiviteit van de hogere standen had volgens Pierson vele werklieden in de armen van de socialisten 
gedreven.. Zij  probeerden het volk wijs te maken dat zijn lot met een drastische herverdeling van 
inkomenn en een reorganisatie van de inrichtin g der  maatschappij  aanzienlijk kon worden verbeterd. De 
oplossingg van de sociale kwestie kon echter  nooit gelegen zijn in een radicale hervorming van de 
bestaandee maatschappelijke orde, omdat deze orde volgens Pierson door  de werking van een aantal 
fundamentelee economische wetten onveranderlijk was. Pierson waarschuwde zijn standgenoten dan ook 
zichh niet te laten leiden door  angst en te laten meevoeren in het denkbeeld dat armoede louter  door 
wetgevingg kon worden weggenomen: 

Menn kan zich gemakkelijk bij [de werklieden] een zekere populariteit verwerven door alle kwaad, dat onder hen geleden wordt, 
aann anderen te wijten. Men wordt dan de gevierde man, de volksvriend. De ware volksvriend is echter niet hij, die het volk vleit 
enn streelt, maar die het zijn fouten toont, het wakker schudt, het de oogen doet opengaan voor de middelen, die het zelf kan 
aangrijpenn tot verbetering van zijn lot. 

Niett  wetgeving en staatsingrijpen, maar  '[v]erheffin g van het zedelijk en verstandelijk peil des volks' 
wass volgens Pierson 'het meest afdoende middel ter  bestrijding van armoede' en de hogere standen 
diendenn bij  de bevordering daarvan het voortouw te nemen. 

Piersonn liet het niet bij  theoretische beschouwingen alleen. Als weldoener  en lid van diverse 
filantropischee verenigingen bemoeide hij  zich in de jaren tachtig en negentig intensief met de wijze 
waaropp deze instellingen de armoede van de lagere standen gerichter  zouden kunnen bestrijden. Pierson 
wass ook één van de eersten in Nederland die aandrong op een grondige reorganisatie van de bestaande 
armenzorgg naar  buitenlands voorbeeld. Naar  zijn opvatting zou de armoede veel effectiever  kunnen 
wordenn bestreden door  de invoering van het zogenaamde 'Elberfelder  stelsel', een systeem van 
onderstandd dat in de jaren vijfti g in het Duitse stadje Elberfeld was ontwikkeld en in de daaropvolgende 
decenniaa door  verschillende Duitse steden was gekopieerd.10 

Hett  uitgangspunt van dit stelsel was de veronderstelling dat de arme een meer  ordelijk e en 
zedelijkee levensstijl kon worden bijgebracht, wanneer  de relatie tussen hem en de arminstelling zou 
wordenn aangehaald. Daartoe was in Elberfeld de openbare armenzorg gedecentraliseerd en het aantal 
personenn dat zich met de verstrekking van onderstand bezighield sterk uitgebreid. De stad was 
opgedeeldd in een aantal districten waarin een speciale commissie zelfstandig kon beslissen over  de 
toekenningg van geld of goederen. Dit gebeurde nadat een van de commissieleden persoonlijk een 
onderzoekk naar  de arme en zijn gezin had ingesteld. Wanneer  de arme er  een afkeurenswaardige 
levenswandell  op na hield en hierin na herhaald bezoek van het commissielid geen verandering was 
gekomen,, kon steun worden geweigerd dan wel ingetrokken. 

Piersonss pleidooi voor  de introducti e van het Elberfelderstelsel in de Nederlandse armenzorg werd in 
aristocratischee kringen met enthousiasme begroet. De jonge Haagse jonkheer  Henri Smissaert (1866-
1934)) besteedde in zijn proefschrift Het aandeel van de staat in de verzorging der armen (1893) zelfs 
eenn heel hoofdstuk aan het door  Pierson voorgestelde systeem. Hoewel Smissaert enige bedenkingen 
hadd bij  het ongewijzigd invoegen van het Duitse stelsel in de Nederlandse praktij k juichte hij  een 
intensiveringg van de controle op de bedeelden toe, al was het alleen maar  omdat men op die manier 

velee tot nu toe bedeelden als onwaardig [zou] leeren kennen; voor de luie, aan den drank verslaafde, voor de - men zou bijna 
zeggenn - moedwillige armen zou dat onderzoek een schrikbeeld zijn; zij zouden het licht schuwen, dat door nauwlettend 
gadeslaann van de oorzaken hunner armoede over hen geworpen wordt; zij zouden een stad ontvluchten, waar zij in eens zoo op 
dee vingers gezien worden en een andere gemeente gaan bewonen, waar men niet zo hinderlijk nauwlettend is. 

Mett  deze observatie appelleerde Smissaert, die we in het verloop van dit boek nog herhaaldelijk zullen 
tegenkomen,, aan een opvatting over  armen en armoede die reeds lang bij  de hogere standen bestond. 
Volgenss deze opvatting moest de oorzaak van armoede in de eerste plaats gezocht worden bij  de armen 
zelf,, of zoals het bestuur  van de Amsterdamse armvereniging Liefdadigheid naar  Vermogen schreef: 
'hett  volk als geheel genomen is niet kwaad van zin, doch het wil zich geen breidel aanleggen, het geeft 
toee aan zijn neigingen en wensen zonder  de gevolgen te overzien'. 
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Datzelfdee Liefdadigheid naar Vermogen, een particuliere armvereniging die in 1871 door 
intellectuelenn en zakenmannen was opgericht, besloot aan het begin van de jaren negentig als eerste het 
Elberfelderr stelsel in te voeren. De vereniging, waarbij naast Pierson vele andere Amsterdamse 
aristocratenn waren aangesloten, riep haar leden op zich als 'armbezoeker' bij de bestuur aan te melden. 
Opp deze oproep reageerden ruim vijfhonderd personen positief.14 Het vermeende succes van 
Liefdadigheidd Naar Vermogen inspireerde in de daaropvolgende jaren diverse verenigingen, vooral in 
dee grote steden, tot de invoering van een soortgelijk, geïndividualiseerd stelsel van onderstand. In 1895 
haddenn reeds 25 verenigingen de overstap gemaakt. 

Nett als in het verleden werden deze particuliere arminstellingen voornamelijk bestuurd door 
mannenn uit de hoogste standen. Naast advocaten en notarissen gaven vooral grote zakenmannen in de 
besturenn van deze instellingen de toon aan, zoals onder meer blijkt uit een onderzoek naar de 
armverenigingenn in Alkmaar dat door Frank van Loo is verricht (zie Tabel 5.1).16 Anders dan vroeger 
warenn het niet langer alleen de middengroepen die het praktische bedelingwerk voor hun rekening 
namen.. Ook de aristocraten zelf, en met name de vrouwen, gingen zich nu actief met het bezoeken en 
controlerenn van armen bezighouden.17 Deze ontwikkeling hing nauw samen met het centrale idee achter 
dee nieuwe methode van bedeling: alleen de directe confrontatie met de autoriteit van de hoogste standen 
zouu de armen hun zedeloze levensstijl kunnen doen wijzigen. 

Tabell  5.1 Armbestuurders in Alkmaar: leden van het burgerlijk armbestuur, diakenen van de Hervormde gemeente, 
bestuursledenn van de R.K. St. Vincentiusvereeniging en bestuursleden van Liefdadigheid naar Vermogen in 1890 

18 8 

(inn percentages van het totaal) 
burgerlijkk armbestuur Hervormde St.Vincentius Liefdadigheid naar 

gemeentee vereniging Vermogen 
vrijj beroep 
grotee zakenlieden 
oudee middenstand 
nieuwee middengroepen 
geschooldee arbeiders 
overigen n 

Toelichting: Toelichting: 
1.. In zijn tabel spreekt Van Loo van 'kleine zakenlieden' en 'nieuwe middenstand'. Uit zijn toelichting blijkt echter dat het 

hierr om de oude middenstand resp. nieuwe middengroepen (Van Loo: 'kantoorbedienden, ambtenaren en leraren') gaat. 
Tweee van Van Loos categorieën ('particulieren' en 'onbekend') zijn samengevoegd tot één categorie 'overigen'. 

2.. Van Loos percentages zij afgerond op hele getallen. Opmerkelijk genoeg tellen Van Loos percentages van de St. 
Vincentiusverenigingg niet op tot honderd procent. 

Dee nieuwe methode van bedeling die door aristocraten als Pierson en Smissaert werd bepleit en door de 
armbezoekerss in de praktijk werd toegepast, werd door henzelf - en in onze tijd door historici en 
sociologenn - merkwaardig genoeg aangeduid met de term ''moderne armenzorg'. Afgezien van de 
individualistischee benadering en de persoonlijke inzet van de aristocraten zélf, onderdelen die inderdaad 
eenn vernieuwing betekenden, waren de motieven en doelen van deze vorm van armenzorg echter alles 
behalvee modern te noemen.19 Integendeel zelfs. Het streven van de hoogste standen mocht dan gericht 
zijnn op het 'verheffen' en 'beschaven' van de armen, het had niet ten doel hen maatschappelijk te laten 
stijgen.stijgen. Het referentiekader van de 'moderne' armbezoekers was en bleef de statische 
standensamenlevingg en hun remedie voor de sociale kwestie bestond er slechts uit de laagste standen 
opnieuww de houding en omgangsvormen bij te brengen, die in deze samenleving van hen werden 
verwacht.. In die zin had dit 'beschavingsoffensief20 van de aristocraten vooral defensieve bedoelingen 
enn was hun antwoord op de sociale kwestie het spiegelbeeld van de oplossing die de lagere standen en 
hunn organisaties formuleerden: daar waar de laatsten voor hervorming en ontvoogding pleitten, zochten 
dee aristocraten de oplossing in behoud en herstel van de oude situatie en het aanhalen van de 
persoonlijkee banden tussen hogere en lagere standen. 

5.22 Het falen van de arbeidersonderlinges 
Hett beschavingsoffensief van de aristocraten omvatte meer dan de armenzorg alleen. In de systematiek 
vann de oude orde was de armenzorg onder normale omstandigheden altijd een laatste redmiddel 

83 3 
17 7 
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geweest,, bedoeld voor  de 'vijfd e stand' - voor  paupers, landlopers en andere lieden die niet werkten en 
niett  bereid waren voor  hun eigen toekomst te sparen. 'Respectabele werklieden' daarentegen werden 
geachtt  voor  zichzelf te zorgen, zoals hun voorgangers dat in de Republiek en in de eeuwen voordien 
altij dd hadden gedaan. Een respectabele ambachtsman of ambachtsknecht was toen lid geweest van een 
'bus''  of 'bos' en deze onderlinge kas had doorgaans garant gestaan voor  materiële zekerheid in tijden 
vann economische teruggang of persoonlijke tegenslag. 

Ditt  vertoog van zekerheid en respectabiliteit was ook onder  de werklieden zélf in de negentiende 
eeuww levend gebleven. Een deel van hen was aangesloten bij  één of meer  onderlinge fondsen die 
verzekeringenn boden tegen verschillende risico's van het werkzame leven, zoals ziekte, invaliditeit , 
ouderdomm en overlijden. Sommige fondsen waren voortzettingen van de knechtsbossen en gildenkassen 
diee tijdens en in enkele gevallen zelfs vóór  de Republiek waren ontstaan. Ondanks de afschaffing van de 
gildenn in de Bataafse Tij d hadden veel van deze kassen hun exclusieve karakter  behouden en stond het 
lidmaatschapp ervan slechts open voor  een selecte groep van werklieden. Meestal ging het hierbij  om 
goedd opgeleide handwerkslieden of om arbeiders die werkzaam waren in specifieke, veelal beschermde 
beroepen.211 Mede dankzij  de selectiviteit overleefden deze kassen de moeilijke economische 
omstandighedenn tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw. Door  het sterke beroepsethos en de 
strikt ee sociale controle kwam fraude minder  vaak voor  dan elders en door  de relatief hoge lonen die in 
dezee beroepen werden uitbetaald, konden de fondsen blijven voortbestaan.22 

Niett  alle beroepsgebonden kassen hadden echter  hun wortels in de Republiek. Rond het midden van de 
negentiendee eeuw waren vooral door  diamantbewerkers, meubelmakers en typografen in verschillende 
stedenn nieuwe kassen opgericht. Ook bij  deze kassen vormden het voorkomen van misbruik en het 
waarborgenn van de soliditeit van de kas redenen om het lidmaatschap te beperken tot vakgenoten. 
Daarnaastt  speelde statusoverwegingen een belangrijke rol. De kassen, die in veel gevallen ook als vak-, 
studie-- of gezelügheidsvereniging functioneerden, waren voor  de leden een middel om zich te 
onderscheidenn van andere handwerkslieden, die zij  onder  meer  vanwege hun gebrek aan specifieke 
vakkenniss als minderwaardig beschouwden.23 

Naastt  de oude en nieuwe beroepsgebonden kassen bestonden tenslotte ook zogenaamde 'algemene 
kassen''  die in principe voor  een grotere groep van werklieden toegankelijk waren. Dikwijl s ging het ook 
bijj  deze fondsen om voormalige knechtsbossen of gildenkassen, die door  de afschaffing van het 
verplichtee lidmaatschap en de verarming en uitdunning van het oorspronkelijke ledenbestand, 
noodgedwongenn de poorten hadden moeten openen voor  werklieden van buiten de beroepsgroep. 

Inn de tweede helft van de negentiende eeuw ondervonden de onderlinge kassen in toenemende mate 
concurrentiee van commerciële verzekeraars.25 De snelle ontwikkeling van de actuariële wetenschap en 
dee voortschrijdende professionalisering van de bedrijfsvoering stelden de verzekeraars in staat tot het 
aanbiedenn van een steeds gevarieerder  en aantrekkelijker  verzekeringspakket. Naast enige kleine 
maatschappijenn en een enkele buitenlandse onderneming waren volgens F. Verstijnen halverwege de 
jarenn negentig zes grote maatschappijen actief op de Nederlandse markt voor  ongevallen- en 
ouderdomsverzekeringen.266 Een veel groter  aantal ondernemingen hield zich bezig met de verzekering 
tegenn de financiële gevolgen van ziekte en verpleging. Anders dan bij  de verzekeraars tegen 
ongevalschadee en ouderdom ging het hierbij  meestal om kleine, plaatselijke fondsen die niet zelden 
warenn opgericht en werden bestuurd door  geneeskundigen en apothekers. Een commissie, ingesteld door 
dee Maatschappij  tot Nut van 't Algemeen, schatte hun aantal in 1895 op 200 tot 25O.27 

Dee toenemende concurrentie van de commerciële verzekeraars maakte de positie van de onderlinge 
fondsenn nog hachelijker  dan zij  altij d al was geweest. De uittocht van de meer  solide leden, die bij  de 
commerciëlee maatschappijen vaak een veel aantrekkelijker  verzekering konden afsluiten tegen een 
lageree premie, was voor  veel onderlinges de nekslag, terwij l de fondsen die wisten te overleven werden 
gedwongenn om nog strengere selectiecriteria aan te leggen.28 

Slachtofferr  van deze concurrentieslag waren vooral de ongeschoolde werklieden. Door  hun vaak 
lagee salaris en de onzekerheid van hun dienstbetrekking vormden zij  voor  de meeste fondsen een te 
groott  risico. Daarbij  loonde deelname aan dergelijke fondsen voor  deze werklieden zelf vaak nauwelijks 
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dee moeite, omdat tegenover het beperkte bedrag dat zij van hun salaris voor een verzekering konden 
uitsparenn meestal een even beperkte uitkering en uitkeringsduur stonden.29 

Hett gevolg van deze ontwikkelingen was dat het oude ideaal van een relatief zeker, onafhankelijk en dus 
respectabell bestaan in de laatste decennia van de negentiende eeuw nog slechts door een klein deel van 
dee werkliedenbevolking kon worden verwerkelijkt. Dit blijkt onder meer uit een onderzoek dat in de 
jarenn 1888-1890 door A.A. Bekaar en H.W.E. Struve in opdracht van de regering werd verricht. In de 
fabriekenn en werkplaatsen die zij bezochten was nauwelijks 18 procent van de werklieden bij een van de 
genoemdee onderlinge kassen aangesloten (zie Tabel 5.2). 

Tabell  5.2 De Fondsenenquête 1888-1890: de vormen van sociale zorg in onderzochte fobrieken en werkplaatsen, en het 
percentagee werklieden dat daarop aanspraak kan maken 

ondersteuningg in het bedrijf 

directee steun ondernemings- onderlinge kassen 
doorr patroon kassen van werklieden 

24,55 32,9 2,7 

kassenn buiten 
hett bedrijf 

15,0 0 

geen n 
ondersteuning g 

24,9 9 

totaal l 

100 0 

Toelichting: Toelichting: 
Bijj de kolom 'kassen buiten het bedrijf gaat het om algemene onderlinges, beroepsgebonden onderlinges, particuliere 
verzekeringsinstellingenn en kassen van werkliedenverenigingen. 

Opp deze ondergang van de onderlinge hulp als gevolg van de afschaffing van de gilden was bij de 
totstandkomingg van het Burgerlijk Wetboek in 1838 in zekere zin geanticipeerd. Wanneer een werkman 
hett slachtoffer werd van een bedrijfsongeval had hij, of bij zijn overlijden zijn nabestaanden, krachtens 
Artikell 1401-1403 de mogelijkheid om de geleden schade te verhalen op zijn patroon.31 In de praktijk 
wass deze bepaling voor de meeste werklieden echter een dode letter gebleken. Onder de bestaande 
standsverhoudingenn was het tot diep in de negentiende eeuw ondenkbaar dat een werkman een 
juridischee procedure tegen een maatschappelijk hoger geplaatste persoon zou aanspannen, al 
aangenomenn dat hij van zijn rechten op de hoogte was en over de financiële middelen beschikte om een 
advocaatt te bekostigen. Voor zover bekend had tot 1871 dan ook nog geen enkele werkman van deze 
mogelijkheidd gebruik gemaakt. In de jaren zeventig, tachtig en negentig kwamen procedures sporadisch 
voor,, maar in bijna alle gevallen bleek het ondoenlijk om, zoals de wet eiste, aan te tonen dat het 
ongevall te wijten was geweest aan nalatigheid van de patroon. 

Ditt alles betekende niet dat alle werklieden in tijden van armoede of tegenslag op de gunst en willekeur 
vann de armverzorgers waren aangewezen. Wanneer de mogelijkheid tot verzekeren of sparen ontbrak, 
sprongenn patroons in kleine bedrijven vaak in de bres voor hun werklieden door het loon enige tijd door 
tee betalen of, in geval van ouderdom en invaliditeit, door hen in dienst te houden en te belasten met 
minderr inspannend werk. 'De kleinschalige opzet van de bedrijven stelde de werkgevers in staat de 
werknemerss persoonlijk te kennen, waardoor zij op de hoogte waren van ieders persoonlijke 
levensomstandigheden.. Als een werkman en diens gezin in financiële problemen verkeerden 
ondersteundee de werkgever hen met een klein bedrag of met een gift in natura. De omvang van de hulp 
wass niet voor iedereen gelijk, maar werd meestal afhankelijk gemaakt van de diensten die de werknemer 
hett bedrijf had bewezen en de ernst van de omstandigheden waarin hij of zij verkeerde.' 

Anderee patroons gingen nog een stapje verder. Nu sparen voor veel van hun werklieden niet langer 
mogelijkk was, hielpen zij hen hierbij door de instelling van zogenaamde 'ondememingskassen', 
onderlingee fondsen die slechts voor de werknemers van het bedrijf toegankelijk waren. 

533 Aristocratisch beschavingsoffensief: de ondernemingskassen 
Veell ondernemingskassen dateerden uit de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw, toen het 
Nederlandsee bedrijfsleven na een periode van stagnatie opnieuw tot bloei was gekomen. Door de 
schaalvergrotingg en de toename van het aantal werklieden was het voor de patroons steeds lastiger om 
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eenn directe relatie met hun personeel te onderhouden. Dit gold met name voor  de patroons in de 
bedrijvenn die het meeste van de economische groei profiteerden, zoals de spoorwegmaatschappijen, de 
textiel-- en machinefabrieken en de grote scheepswerven. De eerste ondernemingskassen werden dan ook 
inn deze bedrijfstakken opgericht. 

Dee inrichtin g en reikwijdt e van de ondernemingskassen was zeer  verschillend. In sommige bedrijven 
bodenn zij  slechts een uitkerin g in geval van ziekte, in andere verzekerden zij  tegen vrijwel alle risico's 
vann het werkzame leven, zoals invaliditeit , zwangerschap, ouderdom en overlijden. Deelname aan de 
kassenn was voor  de werklieden van het bedrij f dikwijl s verplicht, terwij l hun invloed op het bestuur  en 
beleidd van de fondsen doorgaans gering was. Zelfs wanneer  zij  in het bestuur  van de kas 
vertegenwoordigdd waren werd hun invloed veelal teniet gedaan door  de wetenschap dat de patroon op 
elkk  moment over  hun lot kon beschikken, bijvoorbeeld door  lastige bestuursleden eenvoudigweg te 
ontslaan.. Zover  kwam het echter  zelden: 'De werkgever  had als "baas"  een zodanig overwicht, dat de 
werknemers-bestuursledenn er  niet aan dachten om tegen zijn belangen in te gaan', schrijft J.A.G.M. van 
Genabeek.35 5 

Ookk voor  het functioneren van de onderneming had de aanwezigheid van de kassen voordelen. Zo 
verstevigdenn de kassen de band tussen het bedrij f en de werklieden, hetgeen voor  de patroons 
belangrijkerr  werd naarmate de werkzaamheden in de onderneming meer  scholing vereisten en 
geschooldee werklieden schaarser  werden. De overstap naar  een andere onderneming betekende in veel 
gevallenn dan ook verlies van de bij  de bedrijfskas opgebouwde rechten.36 Bovendien zorgden de kassen 
voorr  een zekere reglementering van werkzaamheden in de onderneming, onder  meer  door  de 
uitkeringenn uit de kassen te binden aan strenge voorwaarden. 'Bi j  vrijwel alle fondsen werd nadrukkelij k 
bepaaldd dat slechts die slachtoffers van ongevallen op een (volledige) uitkerin g aanspraak zouden 
kunnenn maken wier  ongeval niet door  onvoorzichtigheid, dronkenschap of opzet veroorzaakt was. [...] 
Ookk maakten de fondsen het mogelijk zieke of gewonde arbeiders onder  toezicht te plaatsen.' 

Omm bovengenoemde redenen wordt de inrichtin g van de ondernemingskassen door  de patroons met 
namee in de sociologische literatuur  nogal eens gekarakteriseerd als een vorm van 'disciplinering' . Dit lijk t 
mijj  echter  weinig verhelderend De drie suggesties die uit deze term spreken - het handelen van de 
patroonss was strategisch van aard, gericht op het afdwingen van gewenst gedrag en uiteindelijk 
economischeconomisch gefundeerd - zijn, althans wat de beginperiode betreft, onjuist. De inrichtin g van kassen was 
evenminn een reactie op de opkomst van de arbeidersbeweging, zoals eveneens dikwijl s wordt 
verondersteldd Veel kassen waren, zoals gezegd, reeds in de jaren zestig en zeventig van de negentiende 
eeuww opgericht, dus voordat in Nederland van serieuze vakbondsactiviteit sprake was. Zij  waren dan ook 
niett  zozeer  bedoeld om de werklieden een bepaalde onderdanige en gedisciplineerde houding bij te 
brengenbrengen ('disciplinering') . De wijze waarop zij  waren ingericht was slechts een uitdrukkin g van de 
'natuurUjke' ,, patriarchale verhouding tussen hogere en langere standen, een verhouding die in deze 
oprichtingsperiodee van de kassen nog nauwelijks ter  discussie stond 

Hett  meest ver  in deze paternalistische toewijding ging de fabrikant J,C. van Marken (1845-1906), een 
telgg uit een oud Amsterdams regentengeslacht. Zij n Nederlandsche Gist- en Spiritusfebriek in Delft 
beschiktee niet alleen over  goed toegeruste ongevallen-, ziekte- en pensioenkassen, maar  ook over  een 
spaarfonds,, een febriekswinkel en zelfs een eigen weekblad Het pronkstuk van Van Marker s sociale 
arbeidd was het fabrieksdorp, waarin de fabrikant als een vader  te midden van zijn werklieden woonde. 
Hoewell  zijn onderneming inspraakorganen van werklieden kende nam Van Marken belangrijke 
beslissingenn bij  voorkeur  zelf. Zo legde hij  zijn werklieden in 1879 een verplichte spaarregeling op, onder 
meerr  'om te voorkomen dat de ongehuwde mannen zich een uitgavenpatroon eigen maakten dat al te los 
wass en dat zij  zich als gehuwde mannen niet meer  zouden kunnen permitteren'. 

Vann Marken was geen uitzondering. Hij  was het meest uitgesproken voorbeeld van het type van de 
oude,, aristocratische ondernemer, waarvan er  in de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland 
velenn waren. De kassen en instellingen in hun fabrieken en werkplaatsen weerspiegelden een wereldbeeld 
datt  nog in hoge mate was verbonden met de standensamenleving van de oude orde. In dit wereldbeeld 
wass de patroon (letterlij k 'vader') in hoge mate verantwoordehjk voor  het wel en wee van zijn 
ondergeschikten.. Van Marken beschouwde zijn sociale arbeid dan ook als een 'devoir sacré\ een heilige 
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plicht.399 Voor de aristocratische ondernemers woog deze heilige plicht, dit noblesse oblige zwaar, zelfs zo 
zwaarr dat de economische belangen van de onderneming er menigmaal voor moesten wijken. Zo besloot 
dee Twentse ondernemer C.T. Stork na oprichting van een nieuwe machinefabriek in 1868 direct tot de 
instellingg van een ziekenkas voor het personeel. Ondanks het feit dat de febriek in de eerste jaren van haar 
bestaann verliesgevend was, zag Stork het als zijn plicht voor zijn zieke werklieden te zorgen en de kas 
geregeldd met aanzienlijke bedragen te steunen. Toen de fabriek eenmaal winstgevend was werd de 
financiëlefinanciële betrokkenheid bij de sociale instellingen nog eens fors ui tbreid 

Ditt alles neemt niet weg dat macht als motief bij de inrichting van de kassen weldegelijk een rol speelde, 
maarr niet op de wijze die de term disciplinering suggereert Het ging de oude, aristocratische 
ondernemerss in deze beginperiode niet zozeer om het afdwingen van macht over hun werklieden, zelfs 
niett om het behoud daarvan - het ging om het uitoefenen van macht, om het geven van leiding aan de 
lageree standen, zoals het noblesse oblige eveneens voorschreef. In die zin verschilden de 
omlernemingskassenn niet wezenlijk van de armenzorg, en weken de principes die aan de kassen ten 
grondslagg lagen niet wezenlijk af van de principes die eeuwenlang uitgangspunt waren geweest bij de 
inrichtingg van de armenzorg: beide waren zowel uitdrukking als onderdeel van een samenleving waarin 
rigiderigide standsverhoudingen dominant waren geweest. 

Maarr net als bij de armenzorg veranderden ook de motieven die aan de inrichting van de 
ondernemingskassenn ten grondslag lagen onder invloed van de sociale onrust van de jaren tachtig en 
negentigg ingrijpend van karakter. Nu de gezagsverhoudingen van de oude standensamenleving onder de 
werkliedenn langzaam maar zeker hun vanzelfsprekendheid verloren, werden de kassen voor de 
aristocratischee ondernemers meer en meer een strategisch middel om hun eens vanzelfsprekende 
dominantiee te consolideren en te herstellen. De kassen gingen, met andere woorden, onderdeel uitmaken 
vann het beschavingsoffensief van de oude elite, dat in de tweede helft van de jaren tachtig door mannen 
alss Pierson, Stork en Smissaert werd ingezet. Mede als uitvloeisel daarvan nam het aantal 
cmdernemingskassenn en hun reikwijdte in de daaropvolgende decennia sterk toe. Zo steeg het aantal 
werkliedenn dat bij een ondernemingskas was aangesloten tussen 1890 en 1911 van ongeveer 40.000 tot 
meerr 100.000.41 

5.44 Staatsdwang of particulier  initiatief ? 
Ondertussenn groeide de aandacht voor de mogelijkheid van staatsinterventie op het terrein van de 
werkliedenverzekeringg in en buiten het parlement snel. In het najaar van 1884 sprak het Algemeen 
Nederlandsenn Werklieden Verbond (ANWV) zich in het verenigingsblad De Werkmansbode voor het 
eerstt voorzichtig uit voor een wettelijk verplichte verzekering naar Duits voorbeeld. Volgens de vakbond 
dedenn de patroons te weinig om hun werklieden tegen de risico's van het werkzame leven te beschermen 
enn kwam het in de praktijk maar al te vaak voor dat geschonden werklieden na een ongeval met een 
fooitjee werden afgescheept of naar de armenzorg werden doorverwezen. Tegen dit gebrek aan 
verantwoordelijkheidsbeseff konden de werklieden volgens de vakbond weinig beginnen, omdat zij 
onvoldoendee waren georganiseerd en bovendien veelal te weinig verdienden om geld opzij te leggen voor 
eenn particuliere verzekering,42 

Voorr een discussie over staatsingrijpen waren de geesten in de Haagse politiek echter nog niet rijp. Dit 
bemerktee ook het sociaal-liberale Tweede Kamerlid B.H. Heldt, de leider van het ANWV, toen hij de 
kwestiee voor het eerst in de Tweede Kamer aan de orde stelde tijdens de behandeling van de 
marinebegrotingg in december 1885. Naar aanleiding van berichten in de pers over oudere werklieden die 
naa bewezen diensten door de Rijtemarinewerven zonder ondersteuning op straat waren gezet vroeg Heldt 
zichh af of de overheid met deze handelwijze niet het verkeerde voorbeeld gaf Volgens Heldt had de 
overheidd de morele plicht haar personeel bij de opbouw van een oudedagspensioen te ondersteunen, 
'opdatt voortaan geen enkele Nederlandsche patroon het verzoek van de werklieden om mede te werken 
tott een pensioen voor hun ouden dag, kunne weigeren, met zo er naar te wijzen, dat de Regeering van 
landd en stad het ook niet doet', aldus Heldt. De verantwoordelijke minister van Marine, de aristocraat 
W.L.A.. Gericke, wees Heldts verzoek echter van de hand met een verwijzing naar de zorgelijke toestand 
waarinn 's lands schatkist op dat moment verkeerde.43 
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Meerr  succes hadden Heldts geestverwanten buiten het parlement In bladen als Vragen des tijds pleitten 
sociaal-liberalee voormannen als A. Kerdijk , H.B. Greven en LA . Levy halverwege de jaren tachtig eerst 
voorzichtig,, maar  al snel enthousiast voor  invoering van verplichte verzekeringen in Nederland naar 
Duitss voorbeeld44 Deze vroege steun van de sociaal-liberale leiders was van grote betekenis, omdat zij  op 
datt  moment een belangrijke rol speelden in het bestuur  van de Liberale Unie.45 Op voorspraak van de 
sociaal-liberalee leiders kwam het Uniebestuur  aan de vooravond van de verkiezingen van 1888 met een 
circulair ee waarin aan de kiezers onder  meer  de invoering van een ongevallenverzekering voor  de 
werkmann werd beloofd. Onder  druk van de sociale onrust in deze jaren en de vrees voor  het uiteenvallen 
vann de nog jonge liberale parti j  werd de circulair e niet veel later  zonder  veel discussie door  de algemene 
vergaderingg van de Liberale Unie aanvaard.46 

Bijj  de verkiezingen van 1888 verloren de liberalen echter  hun meerderheid in de Tweede Kamer en 
vormdenn katholieken en antirevolutionairen een confessioneel coalitiekabinet onder  leiding van de 
antirevolutionair ee aristocraat JE. baron Mackay. In beide confessionele partijen was de discussie over  een 
mogelijkk  ingrijpen van de staat op het terrein van de werkliedenverzekeringen nog nauwelijks van de 
grondd gekomen. Dit laatste was vooral een gevolg van het voortdurende stilzwijgen van de aristocratische 
leidingg van beide stromingen over  de kwestie. Maar  ook in de confessionele werkliedenverenigingen, die 
inn deze periode nog altij d door  de 'heren' en werklieden gezamenlijk werden bestuurd, werd de kwestie 
tott  aan het begin van de jaren negentig nog zoveel mogelijk gemeden. 

Desondankss kon ook het confessionele kabinet niet om de sociale kwestie heen. Enkele maanden 
voorr  het aantreden van het kabinet waren de resultaten gepresenteerd van de parlementaire enquête naar 
dee werk- en leefomstandigheden van werklieden en hun gezinnen. In het eindrapport prees de commissie 
dee werklieden en patroons voor  hetgeen zij  reeds tot stand hadden gebracht, maar  kwam zij  tevens tot de 
conclusiee dat 'zelfs hetgeen verricht wordt, hetzij  door  de werkgevers, hetzij  door  de werklieden zelf, om 
dee treurige gevolgen van ziekten, ouderdom of dood zooveel mogelijk te lenigen, niet zelden de vraag op 
dee lippen [brengt], of tusschenkomst van het Staatsgezag dienaangaande niet alleszins gepast en noodig 

** 47 

ware. . 
Bijj  het aantreden van het kabinet beloofde premier  Mackay het parlement de conclusies van de 

enquêtecommissiee te respecteren en maatregelen te treffen om het lot van de arbeiders te verzachten.4* 
Vann deze belofte kwam in de daaropvolgende jaren echter  niet veel terecht. De enige sociale regeling die 
hett  kabinet-Mackay tot stand bracht was de Arbeidswet (1889), die de werktijden voor  vrouwen en 
kinderenn enigszins beperkte, maar  de arbeidsomstandigheden van volwassen mannen ongemoeid liet.49 

Directee staatsbemoeienis met de werkliedenverzekering wees het kabinet voorlopig van de hand. Toen bij 
dee behandeling van de Arbeidswet in de Eerste Kamer in mei 1889 de verzekeringskwestie door  een van 
dee afgevaardigden aan de orde werd gesteld, antwoordde de katholiek minister  van Justitie, Jhr. G.L.M.H . 
Ruij ss van Beerenbroek, dat het voor  staatsingrijpen nog te vroeg was, temeer  omdat het de regering nog 
aann voldoende gegevens over  de bestaande toestand ontbrak.50 Nog datzelfde jaar  schoof het kabinet de 
kwestiee op de lange baan door  een staatscommissie onder  leiding van de liberale aristocraat Jhr. W.F. 
Rochussenn met een nader  onderzoek te belasten.51 

Ookk in de daaropvolgende jaren zou de aandacht voor  de verzekeringskwestie in de ARP en de 
katholiekee parti j  gering blijven. Op het Christelij k Sociaal Congres van 1891 stond de kwestie wel op de 
agenda,, maar  werd de behandeling ervan door  enkele aristocraten, die met de voorbereiding van het 
congress waren belast, om onduidelijke redenen voortijdi g afgevoerd. Afgesproken werd de 
verzekeringskwestiee op het volgende Sociale Congres opnieuw aan de orde te stelten. Dit tweede 
Christelij kk  Sociaal Congres zou door  allerlei interne strubbelingen uiteindelijk pas in 1919 plaatsvinden.52 

Inn katholieke krin g was de aandacht voor  de verzekeringskwestie zo mogelijk nog geringer. De 
publicatiee van de pauselijke encycliek Rerum Novarum in 1891 bracht hierin weinig verandering. Anders 
dann bijvoorbeeld op het punt van de arbeidersorganisaties, die door  de paus toelaatbaar  werden geacht, 
wass de encycliek met betrekking tot de verzekeringskwestie verre van eenduidig. In het algemeen prees 
dee paus de oprichting van verzekeringskassen, maar  over  de rol die de staat hierbij  diende te spelen repte 
dee kerkvader  met geen enkel woord.53 



70 0 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEID 

Zoo gingen na introductie van de eerste Duitse verzekeringswet in Nederland meer dan tien jaren voorbij, 
waarinn de discussie over de mogelijkheid van staatsingrijpen op het terrein van de werkliedenverzekering 
maarr niet van de grond wilde komen. Zolang het vraagstuk een academische kwestie bleef en niemand 
eenn poging tot wetgeving ondernam, konden de aristocraten in de verschillende politieke partijen zich 
overr het onderwerp op de vlakte houden en de formulering van een standpunt vermijden. Zij werden 
daartoee overigens in staat gesteld door hun democratische opponenten, die eveneens het explosieve 
karakterr van het vraagstuk leken te onderkennen en hun positie voor een directe confrontatie over de 
kwestiee schijnbaar nog te zwak achtten, of haar om politiek-strategische redenen - uitbreiding van het 
kiesrechtt had voorlopig een hogere prioriteit - liever voor zich uit schoven. 

5.55 Lerys initiatie f 
Inn deze situatie kek verandering te komen toen na een confessionele verkiezingsnederlaag in 1891 de 
liberalee aristocraten en democraten tot de vorming van een gezamenlijk kabinet besloten. Bij de formatie 
vann dit kabinet stelden de liberale democraten hun deelname amankelijk van de verwezenlijking van een 
aantall ingrijpende maatschappelijke hervormingen. Naast een flinke uitbreiding van het kiesrecht eisten 
zijj de totstandkoming van een pensioenregeling en een verzekering tegen ongevallen.54 Niet alle eisen 
vann de democraten werden ingewilligd, maar bij zijn aantreden stelde het kabinet maatregelen in het 
vooruitzichtt 'tot verzekering van het lot van oude of verminkte werklieden', al zou eerst het rapport van 
dee Staatscommissie-Rochussen worden afgewacht.55 Reeds enkele maanden later besloot het kabinet 
echterr onverwacht het mandaat van de staatscommissie voor onbepaalde tijd te verlengen.56 

Voorr de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, de liberale democraat C. Lely (1854-1929), was 
ditt nieuwe oponthoud het startsein om dan maar zelf en zonder het advies van de Staatscommissie aan de 
voorbereidingg van de verzekeringswetgeving te beginnen.* In februari 1892 stuurde Lely de jurist A.F. 
vann Leyden met spoed naar het buitenland om de ervaringen met de daar geldende arbeiderswetten op te 
tekenenn en de mogelijkheid tot invoering van soortgelijke regelingen in Nederland te onderzoeken.57 Al 
inn de zomer van hetzelfde jaar bracht Van Leyden verslag uit aan Lely. 

Inn zijn rapport kwam Van Leyden tot de conclusie dat de invoering van verplichte verzekeringen 
tegenn ziekte, ouderdom en invaliditeit in Nederland op den duur onontkoombaar was. Op basis van de 
ervaringenn in het buitenland adviseerde hij de minister echter voorlopig af te zien van de introductie van 
verplichtee ziekte- en ouderdemsverzekeringen. Invoering van een ziekteverzekering had volgens Van der 
Leydenn voorlopig geen prioriteit gezien de relatief wijde verspreiding van vrijwillige fondsen. De 
introductiee van een ouderdomsregeling achtte hij vanwege de organisatorische complexiteit vooralsnog 
onuitvoerbaar.. Om die reden adviseerde Van der Leyden de minister allereerst te streven naar de 
totstandkomingg van een verplichte verzekering tegen invaliditeit en ongevallen. Deze verzekering zou 
moetenn worden bekostigd door de werkgevers en uitgevoerd door regionaal georganiseerde 
Verzekeringsradenn die door werklieden, werkgevers en onafhankelijke deskundigen gezamenlijk werden 
bestuurd.58 8 

Mett het advies van Van der Leyden leek de weg naar wetgeving open te liggen, ware het niet dat Lelys 
departementt van Waterstaat, Handel en Nijverheid, dat de sociale regelingen zou moeten gaan 
ontwerpen,, daarop in het geheel niet was toegerust. Formeel verantwoordelijk voor de 
verzekeringswetgevingg was de Afdeeling Handel en Nijverheid die in 1892 uit welgeteld zeven 
ambtenarenn bestond en naast het sociale beleid ook de handelspolitiek en het toezicht op spoorwegen, 
mijnenn en buitenlandse scheepvaart in haar portefeuille had.59 Chef van deze afdeling was J.C. de Marez 
Oyenss die zich in het openbaar herhaaldelijk tegen iedere vorm van sociale wetgeving had uitgesproken, 
ookk toen Lely reeds minister was.60 Naast het gebrek aan mankracht, loyaliteit en deskundigheid had Lehy 
bovendienn te kampen met een versnippering van de verantwoordelijkheid voor sociale aangelegenheden 
overr verschillende departementen. Om die reden besloot Lely eind 1892 een Afdeeling Arbeid en 
Fabriekswezenn aan het Ministerie van WNH toe te voegen. Ook de Arbeidsinspectie, die tot dan toe 
onderr het departement van Financiën ressorteerde, werd enkele maanden later naar deze nieuwe afdeling 

** Zie voor de kabinetten, de ministeries en de ministers verantwoordelijk voor de sociale wetgeving in de periode 1891-
1940:: Bijlage 11. 
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overgebracht.611 Ondanks een voortdurend gebrek aan mankracht - tot aan de Tweede Wereldoorlog 
zoudenn nooit meer dan zeven ambtenaren aan de Afdeeling zijn verbonden (zie Bijlage 2) - zou de 
Afdeelingg Arbeid en Fabriekswezen in de daaropvolgende decennia een belangrijke rol spelen bij het 
ontwerpp van diverse sociale verzekeringsvoorsteüen. 

Hett was Leb/ echter niet gegeven om zijn plannen met de verzekerirgswetgeving ten uitvoer te brengen, 
omdatt het kabinet waarvan hij deel uitmaakte in het voorjaar van 1894 over de kieswetkwestie struikelde. 
Inn het tumult rond de kieswet ging ook het rapport van de Commissie-Rochussen, dat in januari 1894 
eindelijkk verscheen, grotendeels verloren. In het rapport adviseerde de commissie de regering een 
wetsvoorstell te ontwerpen voor een verplichte ongevalknregeling. Hoe een dergelijke regeling in de 
praktijkk moest worden georganiseerd liet de commissie echter in het midden.62 Niet ten onrechte 
concludeerdee C.W. de Vries vele jaren later dan ook dat de Staatscommissie, ondanks de vier jaren die zij 
voorr haar onderzoek beschikbaar had, op de ontwikkeling van de sociale wetgeving in Nederland 'geen 
wezenlijkenn directen invloed' heeft uitgeoefend. 

5.66 Confrontati e en patstelling 
Dee onenigheid over de uitbreiding van het kiesrecht bracht de discussie over de sociale wetgeving 
evenwell in een stroomversnelling. Aan de vooravond van de beslissende debatten over de kieswet-Tak, in 
decemberr 1893, opende de liberale aristocraat en ondernemer W.H. de Beaufort (1845-1918) in de 
Tweedee Kamer onverwacht de aanval op de voorstanders van sociale wetgeving.64 In een fel betoog hield 
Dee Beaufort de democraten in zijn eigen partij en de confessionele fracties voor dat zij met hun 
pleidooienn voor sociale hervormingen een gevaarlijk spel speelden. Verbetering van de omstandi^ieden 
waarinn de lagere standen verkeerden was noodzakelijk, zo erkende ook De Beaufort, maar de 
toekomstigee samenleving die de democraten de lagere standen voorspiegelden was volgens hem een 
illusie,, omdat zij volstrekt in tegenspraak was met de 'moreele en physieke eigenschappen van het 
menschelijkk geslacht'. Het prediken van een dergelijke samenleving stond volgens De Beaufort gelijk aan 
'hett houden van beschouwingen over eene betere bebouwing van den aardbodem en in eene andere 
inrichtingg van de levenswijze voor het geval, dat mogelijk door de afwijking van de as van de aarde, de 
verhoudingenn van klimaat en luchtgesteldheid geheel gewijzigd werden'. Een fiindamentele wijziging 
vann de maatschappelijke verhoudingen was volgens De Beaufort niet alleen praktisch onmogelijk, maar 
ookk in moreel opzicht verwerpelijk: 

Wanneerr bijvoorbeeld in de verhoudingen tusschen patroon en werkman de Staat zoo ver doordring, dat hij den patroon 
wettelijkk verplicht om in al de behoeften van den werkman te voorzien, zoodat die werkman bij werkloosheid, bij ziekte, bij 
ouderdom,, bij al de omstandigheden hetzij door den Staat, hetzij door den patroon, in al zijne nooden wordt geholpen; wanneer 
dee duur van den arbeid, de hoegrootheid van het loon, wanneer dat alles door de wet den patroon wordt voorgeschreven, dan 
vervaltt toch ten slotte vanzelf elke zedelijke band tusschen werkman en patroon, elke verplichting van den een tegenover den 
ander;; dan leven beiden naast elkander, alleen bezig met den strijd voor het bestaan en treedt ten slotte, in plaats van het 
gemeenschapsgevoell en altruïsme, het hardvochtigste egoïsme op den voorgrond. 

Uiteindelijk,, zo besloot De Beaufort zijn betoog, zou het streven van de democraten leiden tot een 
'voortdurendee ontevredenheid van de lagere standen', maar niet tot een wezenlijk verandering van de 
maatschappij:: 'Het zal den lageren standen hier gaan, zooals het hun in Frankrijk gegaan is bij de groote 
revolutiee en bij die van 1848: zij zullen ontzaglijk veel illusiën moeten verliezen en wij zullen wellicht 
inn dien tijd moeilijke en zware omstandigheden tegemoet gaan'.65 

Naa De Beauforts rede leek de ban gebroken. Aristocraten van liberale, katholieke en antirevolutionaire 
huizee schaarden zich in hun reacties achter De Beaufort en prezen zijn moed en inzicht.66 Voor de 
democratenn in de Tweede Kamer was dit eerste sociale debat echter een bittere pil. Tot op dat moment 
haddenn zij in de veronderstelling verkeerd dat hun analyse van de sociale kwestie min of meer werd 
onderschrevenn door de aristocraten in hun respectieve partij en dat ook zij op termijn voor een wettelijke 
regelingg van de verzekeringskwestie waren te winnen. Maar nu, tijdens het eerste openbare debat over 
dee kwestie, werd duidelijk wat het standpunt van een groot deel van de aristocraten was en hoe 
fundamenteell dit standpunt van hun eigen standpunt verschilde. De vraag of de staat gerechtigd was de 
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patroonss tot verzekering te dwingen werd door de aristocraten opgevat als de vraag naar de legitimiteit 
vann de bestaande standsverhoudingen. Deze legitimiteit was voor de meeste aristocraten boven iedere 
discussiee verheven. Een oplossing voor de kwestie van zorg en zekerheid diende volgens hen te worden 
gevondenn binnen de marges van de bestaande sociale orde en voort te komen uit spontaan particulier 
initiatief. . 

Hett eerste sociale debat in de Tweede Kamer maakte intussen tevens duidelijk hoe weinig het bestaande 
partijstelsell correspondeerde met de tegenstellingen rond de sociale kwestie. Net als tijdens de debatten 
overr de kieswet-Tak liep de scheidslijn tussen aristocraten en democraten dwars door alle grote Tweede-
Kamerfractiess heen en bleken met name de aristocraten bereid met het oog op de belangen van hun 
standd de bestaande partijgrenzen te negeren. 

Hoee belangrijk deze standsbelangen voor de aristocraten waren bleek enkele maanden later toen het 
liberalee kabinet-Van Tienhoven in de kwestie rond de kieswet-Tak door aristocraten van verschillende 
politiekee kleur ten val werd gebracht. Na de verkiezingen van 1894, die in een overwinning voor de 
liberalee en confessionele aristocraten resulteerden, formeerden zij een gemengd kabinet dat het 
wetsontwerpp van Tak terzijde schoof en een beperkte kieswetuitbreiding tot stand bracht. Ook op het 
terreinn van zorg en zekerheid voer dit kabinet een behoudende koers, ondanks de belofte van de premier, 
dee liberale aristocraat Jhr. J. Röell, om naar de realisering van zowel een ongevallen- als een 
ouderdomsverzekeringg te zullen streven.67 Van beide voornemens zou echter weinig terecht komen. 

Inn de winter van 1894 kondigde het kabinet de oprichting aan van een 'Rijkslijfrentebank', waarbij 
werkliedenn zich vrijwillig  tegen de financiële gevolgen van ouderdom en invaliditeit konden verzekeren. 
Dee democraten in de Kamer reageerden teleurgesteld op dit initiatief. Zij wezen op de slechte ervaringen 
diee men in het buitenland had opgedaan met deze vorm van verzekering, ervaringen die onder meer via 
dee rapporten van Van Leyden ook bij de regering bekend moesten zijn. Door middel van een motie 
probeerdenn de democraten het kabinet te dwingen om op dit voornemen terug te komen en een 
staatscommissiee te belasten met het ontwerp van een verplichte regeling. Maar in de Tweede Kamer, 
waarinn de aristocraten van verschillende politieke kleur nog altijd in de meerderheid waren, maakte de 
motiee geen enkele kans.68 Uiteindelijk stemde de aristocratische meerderheid wel in met de instelling 
vann een staatscommissie, op voorwaarde dat de commissie ook de mogelijkheid van een vrijwillige 
verzekeringg zou mogen onderzoeken. 

Hett kabinet wenste echter niet op zijn plan voor een Rijkslijfrentebank terug te komen. Toen de 
Staatscommissiee in juli 1895 werd geïnstalleerd bleek het kabinet de ruime opdracht waarmee de 
Tweedee Kamer de commissie had belast nog verder te hebben opgerekt. De Staatscommissie werd 
geachtt te onderzoeken welke vorm van verzekering het meest wenselijk was 'naast de instelling van 
eenee Rijkslijfrentebank'. Overigens zou het plan voor een lijfrentebank als gevolg van een conflict in het 
kabinett enkele maanden later alsnog van tafel verdwijnen.69 

5.77 De optie-Stork: gesanctioneerd particulier  initiatie f 
Mett de instelling van weer een staatscommissie verdween het onderwerp van de oudedagsvoorziening 
opnieuww voor langere tijd van de parlementaire agenda. De commissie, die onder leiding stond van de 
liberalee aristocraat C. Pijnacker Hordijk, zou voor haar onderzoek precies driejaar de tijd nemen, zodat 
hett kabinet-Röell en zijn opvolger aan wetgeving op dit terrein niet meer zouden toekomen. Deze 
traagheidd was niet alleen een gevolg van de ruime opdracht waarmee de Staatscommissie was belast, 
ookk de samenstelling van de commissie zelf belemmerde de voortgang van het onderzoek. In de 
commissiee hielden aristocraten en democraten elkaar min of meer in evenwicht met als gevolg dat een 
patstellingg over een aantal vitale kwesties onvermijdelijk was. Met name met betrekking tot de vraag of 
dee staat patroons en werklieden tot verzekering zou mogen dwingen bleken de standpunten van beide 
kampenn onverzoenlijk, zodat de commissie in haar eindverslag niet tot een eensluidend advies kon 
komen.70 0 

Maarr achterin het verslag van de commissie, enigszins verscholen tussen de bijdragen van de verstokte 
voor-- en tegenstanders van de verplichte verzekering, was een notitie opgenomen die een kleine 
doorbraakk betekende in het geblokkeerde debat over de Nederlandse sociale zekerheid. Deze notitie was 
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afkomstigg van de Twentse fabrikant Dirk Willem Stork (1855-1928), de zoon en opvolger  van de 
aristocratischee ondernemer Charles Theodorus Stork, die we in het voorgaande al enige malen zijn 
tegengekomen.. Evenals zijn vader  was Dirk Willem zeer  begaan met het lot van zijn werklieden. Aan de 
socialee instellingen die zijn vader  in het derde kwart van de negentiende eeuw in de machinefabriek van 
dee familie had opgebouwd had hij  in de daaropvolgende decennia een handvol nieuwe regelingen 
toegevoegd.. Rond 1890 was de firma  Gebr. Stork en Co. te Hengelo een van de weinige ondernemingen 
inn Nederland waarin het personeel tegen alle belangrijke risico's van het werkzame leven waren 

Ditt  sociale werk had Stork een zekere naam verschaft. Net als de Delftse fabrikant J.C. van Marken 
werdd hij  in brede krin g beschouwd als een belangrijk pionier  en een voorbeeld voor  andere Nederlandse 
ondernemers.. In het licht daarvan was zijn benoeming tot lid van de Staatscommissie-Pijnacker  Hordij k 
doorr  de regering ook een logische keuze geweest. In de commissie had Stork zich ontpopt als een zeer 
actieff  lid, dat bovendien goed op de hoogte bleek van de ingewikkelde verzekeringstechnische materie 
enn van de meest recente ontwikkelingen in het omringende buitenland. Hoewel Stork tegen de 
totstandkomingg van verplichte sociale verzekeringen was, moet hij  hebben beseft dat een dergelijke 
ontwikkelingg op den duur  onontkoombaar  zou zijn. In zijn notitie benadrukte Stork evenwel dat 
staatsingrijpenn in geen geval ten koste mocht gaan van dat wat reeds met veel moeite door  het particulier 
initiatie ff  was opgebouwd. Om die reden bepleitte hij  dan ook een combinatie van particulier  initiatie f en 
staatsdwang,, waarbij  de overheid bestaande en nieuwe initiatieven van werklieden en patroons door 
middell  van wettelijke richtlijne n zou sturen en beschermen. 

Mett  dit pleidooi voor, wat ik in het vervolg 'gesanctioneerd particulier  initiatie f zal noemen, 
verliett  Stork als een van de eersten de zuiver  defensieve stelling die de aristocraten vanaf het begin van 
hett  debat over  de verzekeringskwestie hadden betrokken en toonde hij  hen de contouren van een 
alternatief.. Een alternatief waarin nationale sociale verzekeringen mogelijke waren, maar  de traditionele 
verhoudingg tussen patroon en werklieden, tussen hogere en lagere standen, zoveel mogelijk werd 
ontzien.. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat Stork ook bij  de praktische uitwerkin g van dit 
alternatieff  een vooraanstaande rol zou spelen. 





Hoofdstukk 6 

Liberal ee standenstrijd: de Ongevallenwet (1897-
1901) ) 

Inn Hoofdstuk 4 en 5 van dit boek is beschreven hoe de strijd tussen aristocraten en democraten in het 
voorjaarr van 1894 tot een voorlopig hoogtepunt kwam. Nadat het liberale kabinet-Van Tienhoven over 
dee kieswet-Tak was gestruikeld wonnen aristocraten van verschillende politieke signatuur de 
verkiezingenn en werd een gemengd-aristocratisch kabinet geformeerd. Het voornaamste streven van dit 
kabinet-Röelll was gericht op een nieuwe maar beperkte kieswet, als alternatief voor het ontwerp van 
Tak.. Toen de nieuwe wet in 1896 door het parlement was aanvaard achtten de ministers van het kabinet-
Röelll hun taak volbracht en boden zij de Koningin hun portefeuilles aan.1 Zij lieten echter een 
opmerkelijkk erfenis na. 

Hoewell het kabinet-Röell zich in de voorafgaande jaren steeds een tegenstander van verplichte, 
doorr de staat gesanctioneerde sociale verzekeringen had betoond kwam het enkele maanden voor zijn 
vertrekk zélf met een voorstel voor een dergelijke regeling. Het wetsvoorstel voorzag in een verplichte 
verzekeringg tegen de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen en zou door de werkgevers moeten 
wordenn bekostigd. De uitvoering van de wet was in het voorstel opgedragen aan een 
'Rijksverzekeringsbank',, een staatsorgaan waarvan het bestuur door de Kroon zou worden benoemd. 

Waaromm het kabinet-Röell zo vlak voor zijn aftreden met dit opmerkelijke wetsvoorstel kwam is bij 
hett ontbreken van voldoende informatie over de totstandkoming ervan niet met zekerheid te zeegen.2 

Criticii meenden evenwel dat het wetsvoorstel vooral een 'lokaas voor de verkiezingen' was. Het 
voorstell speelde hoe dan ook een belangrijke rol in de verkiezingsstrijd van 1897, waarin de 
verzekeringskwestiee voor de eerste keer hét centrale onderwerp was.4 

Dee verzekeringskwestie en de uitbreiding van het electoraat als gevolg van de nieuwe kieswet lieten hun 
sporenn na in de uitslag van de verkiezingen. Met name de Vrije Liberalen leden een gevoelige 
nederlaag:: hun zetelaantal werd bijna gehalveerd. Meer in het algemeen verschoof de balans tussen 
aristocratenn en democraten in de Tweede Kamer in het voordeel van de laatsten. 

Tochh kon van de vorming van een democratische coalitie, zoals in de voorgaande jaren van 
verschillendee zijden was bepleit, voorlopig nog geen sprake zijn. Niet alleen was het aantal democraten 
inn de nieuwe Kamer nog te gering, maar tevens waren de voorstanders van staatsingrijpen in de 
katholiekee fractie, de ARP en de Liberale Unie nog te zeer gebonden aan hun aristocratische 
partijgenoten.. Vooral de wens om gelijkstelling van het bijzonder onderwijs te verwezenlijken weerhield 
dee katholieke en antirevolutionaire democraten ervan daadwerkelijk toenadering te zoeken tot hun 
medestanderss in het liberale kamp. Daarbij was in de loop van de jaren negentig een nieuwe onderwerp 
opp de politieke agenda verschenen dat de kloof tussen liberalen en confessionelen weer iets verder had 
verbreed:: de hervorming van de handelspolitiek. De roep van vooral katholieke fabrikanten om 
protectionistischee maatregelen, de geleidelijke koppeling van de handelspolitiek aan de 
verzekeringskwestiee en het verzet hiertegen van de liberalen - aristocraten evenzeer als democraten -
zoudenn in de volgende jaren de sociale wetgeving verder compliceren. 

6.11 Bedrijfsverenigingen en 'zachte dwang' 
Dee opkomst van deze nieuwe politieke splijtzwam was er mede oorzaak van dat de verschillende 
liberalee partijen, ondanks hun verlies bij de verkiezingen, opnieuw besloten tot de vorming van een 
coalitiekabinet.. Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in dit kabinet-Pierson en derhalve 

** Zie voor de details van dit en andere wetsvoorstellen die niet in de tekst zijn afgedrukt: Bijlage 3.1. De details van de 
belangrijkstee door het parlement aanvaarde wetten en regelingen zijn opgenomen in Bijlage 3.2. 
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eerstverantwoordelijkee voor  de sociale wetgeving werd opnieuw de liberale democraat Lely. Een van 
zijnn eerste daden als minister  was het intrekken van het ontwerp-Ongevallenwet van het kabinet-Röell, 
datt  hij  te beperkt van opzet achtte. Enkele maanden later, in april 1898, kwam Lely met een eigen 
ontwerpp dat in grote lijnen een doublure van het ingetrokken wetsvoorstel was, maar  op enkele 
belangrijk ee punten tegemoet kwam aan de eisen van de democraten in het parlement en de 
werkliedenorganisatiess daarbuiten. 

Tabell  6.1 Ontwerp-Ongevallenwet (Lely, 1898)6 

Aard:Aard: Verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen. 
Reikwijdte:Reikwijdte: Werklieden in loondienst werkzaam in 'gevaarlijke bedrijven' (opgesomd in wetsontwerp), met 

loongrens.. Uitgezonderd o.a. dienstboden en werklieden in zeescheepvaart, zeevisserij en landbouw. 
Premie:Premie: Werkgever. 
Uitkering:Uitkering: Gedurende wachttijd: 70 procent van laatst verdiende loon. 

Daarna:: maximaal 70 procent van laatstverdiende loon, afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid. 
Genees-- en heelkundige behandeling vergoed. 

Uitvoering:Uitvoering: Op te richten Rijksverzekeringsbank. 

Toezicht:Toezicht: Op te richten Raad van Toezicht: vijf leden, benoemd door de Kroon. 

Beroep:Beroep: Kroon, na advies van de Raad van State. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: Wachttijd van 3 weken. 

Dee voornaamste wijziging die Lely in het ontwerp aanbracht was een aanzienlijke uitbreidin g van de 
reikwijdte ,, dat wil zeggen van het aantal en het type bedrijven dat onder  de wet zou vallen. Bij  invoering 
zouu ongeveer  de helft van de Nederlandse werklieden tegen de financiële gevolgen van een 
bedrijfsongevall  zijn verzekerd. De andere, onbeschermde helft betrof met name de dienstboden en de 
werkliedenn in de landbouw, de zeevisserij  en op de grote vaart. Opname van deze werklieden in de wet, 
zoo verklaarde Lely later  in de Tweede Kamer, zou voor  het moment een te gecompliceerde exercitie 
zijn.77 Wat Lely onbesproken liet was dat uitbreidin g van de reikwijdt e naar  sectoren die zozeer  door  de 
oudee groepen werden beheerst de overlevingskans van het wetsvoorstel in het parlement aanzienlijk zou 
verkleinen.88 En groot was deze kans toch al niet, zo bleek spoedig. 

Naa de indiening van Lelys ontwerp werd in de Tweede Kamer de gebruikelijk e procedure op gang 
gebracht,, die aan de plenaire behandeling van een wetsontwerp vooraf ging. De Kamer koos uit haar 
middenn een Commissie van Rapporteurs, waarvan ARP-voorman en oppositieleider  A. Kuyper  (1837-
1920)) de voorzitter  werd. Kuyper  stond te boek als een voorstander  van sociale verzekeringen; van hem 
wass echter  ook bekend dat hij  weinig ophad met een door  de staat gedomineerde uitvoering. Nog voor 
dee Commissie van Rapporteurs aan de bestudering van het wetsontwerp begonnen was, leverde Kuyper 
inn een serie artikelen in het antirevolutionair e dagblad De Standaard stevige kritie k op de door  Lely 
voorgesteldee uitvoeringsorganisatie en zette hij  uiteen hoe het ontwerp op dit punt zou kunnen worden 
verbeterd.. Kuyper  noemde Lelys organisatie 'mechanisch', 'centralistisch' en 'autocratisch' en in strij d 
mett  het streven naar  vrijhei d en onafhankelijkheid dat het Nederlandse volk zo eigen was. 'Het komt 
[...]]  alles van boven af. Noch de mannen van het Bedrijf , noch de arbeiders krijgen er  iets in te zeggen.' 
Volgenss Kuyper  diende de uitvoering van een verplichte ongevallenverzekering zoveel mogelijk in 
handenn van de 'belanghebbenden' te worden gelegd, dat wil zeggen: van patroons en werklieden 
samen.9 9 

Ditt  idee kwam ook tot uitdrukkin g in het verslag van de Commissie van Rapporteurs dat enkele 
maandenn later  verscheen en bijna volledig Kuypers stempel droeg. De commissie stelde voor  de invloed 
vann werkgevers en werklieden te vergroten door  de uitvoering toe te vertrouwen aan zogenaamde 
'bedrijfsverenigingen',, waarin beide groepen waren vertegenwoordigd: 

Doorr instelling van bedrijfevereenigingen verzekert men zich [...] van de medewerking van hen, die op dit gebied deskundig 
zijn.. Wanneer aan zulke vereenigingen eene zekere zelfstandigheid wordt gegeven, versterken zij de samenwerking en tusschen 
dee werkgevers onderling èn tusschen werkgevers en werklieden. Het besef van het gemeenschappelijk belang, dat beide kringen 
verbindt,, wordt door die vereenigingen verlevendigd. 
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Onderr  druk van de door  de commissie geuite kritie k presenteerde Lely de Kamer in februari 1899 een 
aangepastt  ontwerp, waarin hij  enigszins tegemoet kwam aan de wens om ook de patroons en werklieden 
bijj  de uitvoering van de wet te betrekken. Beide groepen kregen in het ontwerp een plaats toebedeeld in 
dee beroepsorganen en in een raad die moest toezien op het functioneren van de Rijksverzekeringsbank. 
Opp het punt van de dagelijkse uitvoering wenste Lery echter  geen concessies te doen: alleen door  deze 
zelff  ter  hand te nemen kon de Staat volgens de minister  instaan voor  een ordelijk e en rechtvaardige 
implementatiee van de wet.11 

Ondertussenn was Lerys wetsontwerp ook onder  ogen gekomen van Stork, die na zijn werk voor  de 
Staatscommissie-Pijnackerr  Hordij k de voortgang van de sociale wetgeving op de voet was blijven 
volgen.. Bij  de bestudering van het wetsontwerp met enkele collega-fabrikanten in de Hengelose Kamer 
vann Koophandel kwam Stork tot de conclusie dat Lerys plannen een bedreiging vormden voor  de 
autonomiee van de bestaande ondernemingskassen en om die reden dienden te worden aangepast. Om 
zijnn bezwaren kenbaar  te maken richtt e hij  zich in het voorjaar  van 1899 in een geschreven adres 
rechtstreekss tot de Tweede Kamer. 

Inn dit adres ondersteunde Stork weliswaar  Lelys poging de werkgevers tot het afsluiten van een 
ongevallenverzekeringg voor  hun werklieden te verplichten, maar  wees hij  de uitvoeringsorganisatie die 
dee minister  had voorgesteld van de hand. Aan zijn bezwaren tegen een door  de Staat gedomineerde 
uitvoering,, die hij  reeds in het eindverslag van de Staatscommissie naar  voren had gebracht, voegde hij 
inn het adres aan de Kamer twee nieuwe argumenten toe. In de eerste plaats achtte hij  het inefficiënt om 
aann een staatsorgaan taken op te dragen die door  verschillende ondernemingen reeds zelf en naar  alle 
tevredenheidd werden verricht. Uitvoering door  de staat zou volgens Stork niet alleen veel duurder  zijn, 
maarr  op termij n tevens leiden tot een oncontroleerbare groei van het aantal ambtenaren. In de tweede 
plaats,, zo schreef Stork, was de door  Lely voorgestelde uitvoeringsorganisatie ondoelmatig. De patroons 
warenn volgens Stork door  hun directe en dagelijkse omgang met hun werklieden veel beter  dan 
ambtenarenn in staat om de specifieke omstandigheden van een ongeval te beoordelen. Zij  waren 
geoefendd in het herkennen van simulatie en in de positie om de geschonden werkman zo spoedig 
mogelijkk  weer  aan het werk te krijgen - zo nodig met 'zachter* dwang \13 

Mett  dit laatste argument sloot Stork zich in zekere zin aan bij  de kritie k die eerder  door  andere 
aristocratenn naar  voren was gebracht: wanneer  de staat via zijn ambtenaren de werkvloer  zou betreden 
zouu de * innige band' tussen werkman en patroon in gevaar  komen en de voordelen die daaraan voor 
beidenn waren verbonden verdwijnen. Anders dan bijvoorbeeld de aristocraat De Beaufort trok Stork 
hieruitt  echter  niet de conclusie dat de overheid van alle interventie moest afzien. Stork stelde voor  de 
aansprakelijkheidd van de werkgever  en de hoogte van de uitkerin g in de wet te verankeren, maar  het 
uitvoeringsmonopoliee van de Rijksverzekeringsbank uit het ontwerp te schrappen. Werkgevers konden 
dann zelf bepalen of zij  het risico voor  eigen rekening zouden nemen of zich bij  de 
Rijksverzekeringsbankk of een particulier e onderneming zouden herverzekeren. 

Storkk besloot zijn adres aan de Tweede Kamer met de constatering dat de onvolkomenheden in het 
ontwerpp hadden kunnen worden vermeden wanneer  Lery en zijn departement tijdi g overleg hadden 
gevoerdd met de officiële vertegenwoordigers van de werkgevers. Dit verwijt , dat later  door  verschillende 
critic ii  werd herhaald, was echter  niet geheel terecht. Het probleem was immers dat het in Nederland aan 
hett  einde van de negentiende eeuw nog aan landelijke en goed georganiseerde werkgeversverenigingen 
ontbrak.144 Op lokaal niveau bestonden de Kamers van Koophandel en hier  en daar  clubs van 
ondernemerss die in een specifieke branche werkzaam waren, maar  hun aantal was te groot en hun 
interessess en belangen te divers om voor  de overheid als serieuze gesprekspartners te kunnen dienen. 
Daarbijj  was de behoefte aan en de noodzaak tot overleg en collectieve actie van werkgeverszijde in het 
verledenn meestal gering geweest, zeker  naarmate de overheid haar  bemoeienis met de economie in de 
tweedee helft van de negentiende eeuw tot een minimum was gaan beperken. Wanneer  een ondernemer 
hett  in incidentele gevallen toch noodzakelijk had geacht om een bewindspersoon van zijn opvattingen 
opp de hoogte te stellen, dan hadden de geregelde ontmoetingen op clubs, sociëteiten en 
familiebijeenkomstenn daartoe meestal wel voldoende gelegenheid geboden. 

Nuu door  de aanzwellende roep om sociale hervormingen een einde leek te komen aan het tijdperk 
vann staatsonthouding en door  de uitbreidin g van het electoraat de politieke arena bovendien niet langer 



78 8 STANDENSTRUDD EN ZEKERHEID 

hett bijna exclusieve terrein van de oude aristocratische elite was, begon dit gebrek aan organisatie zich 
tee wreken. 

6.22 Aristocratische netwerken 
Ditt laatste bemerkte ook Stork toen hij in het voorjaar van 1899 herhaaldelijk probeerde in contact te 
komenn met Lery om zijn bezwaren tegen diens wetsontwerp in een persoonlijk onderhoud toe te lichten. 
Dee minister weigerde echter met hem en andere ondernemers in overleg te treden, laat staan dat hij 
bereidd was tegemoet te komen aan de door hen geuite bezwaren.15 Deze weigering weerhield Stork er 
echterr niet van zijn oppositie tegen het wetsontwerp voort te zetten. Nu de directe weg naar de politiek 
arenaa via democraten als Lery ontoegankelijk bleek besloot Stork op zoek te gaan naar medestanders in 
hett netwerk van ondernemers en bestuurders waarvan hij en zijn familie deel uitmaakten. 

Zoalss we in het vervolg van dit hoofdstuk zullen zien werden Storks inspanningen rijkelijk beloond. In 
slechtss enkele maanden tijd wist hij een omvangrijke groep ondernemers en bestuurders voor zijn 
standpuntt te winnen en verzekerde hij zich van hun steun bij de bestrijding van Lelys ontwerp. In zijn 
boekk De totstandkoming van de Ongevallenwet'1901 (1970) beschrijft W. de Vries minutieus hoe Stork 
tee werk ging en welke personen hij voor zijn actie benaderde. In dit hoofdstuk zal herhaaldelijk uit deze 
rijkee bron worden geput. Maar waarom Stork juist voor deze personen koos en vooral, waarom deze 
keuzee het meest effectief en voor de hand liggend was blijft in het boek van De Vries vrijwel 
onbesproken.. Dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat De Vries in zijn onderzoek nauwelijks aandacht 
besteedtt aan het sociale milieu waaruit Stork en zijn familie afkomstig waren. 

Inn Figuur 6,2 is op basis van aanvullende bronnen een beeld geschetst van het grote aantal relaties 
tussenn Stork en zijn medestanders en tussen de laatsten onderling. Uit de figuur blijkt onder meer dat 
vrijwell alle sleutelfiguren in Storks strijd afkomstig waren uit oude aristocratische geslachten. 
Bovendienn waren zij allen op enigerlei wijze gelieerd aan de economische sectoren die met de oude orde 
warenn verbonden, zoals de veredelingsindustrie, de Twentse textiel en de zakenwereld van Amsterdam, 
Rotterdamm en Den Haag. Daarnaast bestond tussen de sleutelfiguren een groot aantal zakelijke, familiale 
enn vriendschappelijke relaties die het onderlinge contact aanmerkelijk zullen hebben vergemakkelijkt. 
Dezee relaties overschreden schijnbaar moeiteloos de grens tussen de liberale en protestants-christelijke 
partijen.. Dit hield mogelijk verband met een gemeenschappelijke religieuze achtergrond: üefst vijf van 
dee acht sleutelfiguren kwamen uit de selecte groep van families die aan de basis van de Réveilbeweging 
haddenn gestaan. 

Storkk koos, kortom, zijn medestanders niet willekeurig, maar zocht gericht in het milieu van 
aristocratischee ondernemers en bestuurders waartoe hij en zijn familie behoorden. 

Storkk begon zijn zoektocht naar steun voor zijn actie bij de invloedrijke politicus R.P. Mees R.Azn. 
Meess was de leider van de BVL in de Tweede Kamer, de partij waartoe ook Stork behoorde en 
waarvoorr hij enige jaren later een zetel in de Eerste Kamer zou aanvaarden. De familie Mees was een 
oudd en vooraanstaand Rotterdams ondernemers- en regentengeslacht dat zich via de handels- en 
bankiersfirmaa R. Mees & Zoonen in de loop van de negentiende eeuw had verbonden aan tal van 
Nederlandsee ondernemingen, waaronder die van Stork. Naast financiële connecties maakte de hechte 
vriendschapp tussen de Meesen en de Sterken het Kamerlid tot een voor de hand liggende bondgenoot.16 

Storkk zocht verder contact met N.G. Pierson, de premier van het kabinet en een huisvriend van de 
familie-Stork. . 

Beidee politici antwoordden Stork dat zij zich in zijn bezwaren tegen het wetsontwerp konden vinden en 
beloofdenn waar nodig hun invloed aan te wenden om Lery tot een aanpassing van het ontwerp te 
bewegen.. Tegelijkertijd waarschuwden zij Stork echter voor de gevaren die aan een gezamenlijk 
optredenn van werkgevers en bestuurders waren verbonden. Zo stond volgens Pierson iedere al te 
opzichtigee poging tot beïnvloeding gelijk aan 'politieke zelfmoord', waarmee hij waarschijnlijk doelde 
opp de consequenties die de liberale democraten aan een dergelijke poging zouden verbinden.1 

Storkk begreep inmiddels dat voor het slagen van zijn actie de steun van de liberale aristocraten in de 
Kamerr niet voldoende was. Om die reden benaderde hij in het voorjaar van 1899 samen met de 
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fabrikantenn F.G. Waller  en J.C. van Marken een aantal aristocratische ondernemers in de 
veredelingsindustrie,, de scheepsbouw, het spoorwegbedrijf en de Twentse textiel, met het verzoek zijn 
lobbyy tegen het ontwerp van Lely te steunen. Tijdens enkele informele bijeenkomsten, waarbij  een 
steedss grotere groep van ondernemers aanwezig was, wist Stork zijn collega's te overtuigen van de 
noodzaakk hun stem te laten horen en hun bezwaren tegen het ontwerp door  middel van een adres aan het 
parlementt  te onderstrepen.18 Zo werd de Tweede Kamer in het voorjaar  van 1899 overspoeld met een 
stroomm van adressen, waarin werd aangedrongen op wijziging van Lelys ontwerp op de wijze die eerder 
doorr  Stork was voorgesteld: verwijderin g van het uitvoeringsmonopolie van de Rijksverzekenngsbank 
uitt  de wet en opening van de mogelijk voor  werkgevers om hun werklieden zelf te verzekeren. 

Ditt  massale protest van de ondernemers tegen het wetsontwerp maakte in regeringskringen grote indruk 
enn deed verschillende ministers twijfelen aan de wenselijkheid van Lelys onbuigzame houding. Zij 
slaagdenn er  echter  niet in om hem en zijn geestverwanten in het kabinet te overtuigen van de noodzaak 
tott  aanpassing van de wet.20 In april 1899 stuurde Lely de Tweede Kamer een extra nota, waarin hij  alle 
werkgeversbezwarenn van tafel veegde. De minister  betichtte de groep-Stork van kortzichtigheid en 
betiteldee de eis van 'eigen uitvoering' als eenzijdig en onaanvaardbaar: 

Off die [eigen uitvoering], zoo voordeelig voor de werkgevers, ook nadeelig zou zijn voor de werklieden, is een vraag die de 
adressantee zich niet schijnt te hebben gesteld. Ware het anders, zij had onmogelijk tot de door haar uitgesproken conclusie 
kunnenn komen. 

Wanneerr  de uitvoering van de Ongevallenwet aan de patroon werd opgedragen zou deze volgens Lely 
'zij nn dikwijl s zoo groote invloed' kunnen aanwenden om een geschonden werkman te beletten van zijn 
rechtt  op een uitkerin g gebruik te maken of tegen een beslissing van zijn patroon in beroep te gaan. 
Uitvoeringg door  de patroon was slechts met rechtszekerheid voor  de werkman te verenigen wanneer  aan 
dee Rijksverzekeringsbank een ongemeen strenge controle op de particulier e kassen werd toegestaan. Dit 
zouu echter  zeer  kostbaar  en arbeidsintensief werk zijn, waarmee volgens Lely ook het tweede bezwaar 
vann de groep-Stork ('uitvoerin g door  de staat is duurder  en leidt tot een ongebreidelde groei van het 
aantall  ambtenaren') verviel.22 

Ondertussenn breidde het verzet tegen het ontwerp van Lely zich echter  als een olievlek uit. In mei 1899 
wenddee de Amsterdamse patriciër  en bierbrouwer  W. Hovy, die eerder  bij  de adressenactie van de 
groep-Storkk betrokken was geweest, zich tot de voormannen van het werkgeversverzet met de 
mededelingg dat zijn partijgenoot Kuyper  de mogelijkheid van een gezamenlijk optreden tegen het 
ontwerpp van Lely wilde onderzoeken.23 Na enige aarzeling - kon men met oppositieleider  Kuyper  tegen 
hett  geestverwante kabinet samenspannen? - stemden Stork en de zijnen met dit voorstel in, op 
voorwaardee dat de samenwerking geheim zou blijven. Namens de ondernemers zocht nu H.P.L.C. de 
Kruijff ,, die als vertegenwoordiger  van de spoorwegmaatschappijen bij  de acties van de groep-Stork was 
betrokken,244 contact met Kuyper. Gezamenlijk kwamen zij  al snel tot de conclusie dat de indiening van 
eenn amendement door  Kuyper  de beste manier  was om de door  de werkgevers gewenste 
uitvoeringsorganisatiee alsnog in de wet te verankeren. Nadat eveneens overeenstemming was bereikt 
overr  de principes waarop het voorstel zou moeten steunen zetten Kuyper  en De Kruijf f zich in het 
diepstee geheim aan het schrijven van wat later  het Groot-Amendement-Kuyper  zou worden genoemd. 
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Figuurr  6.2 Aristocratische netwerken: relaties tussen de hoofdrolspelers in de lobby voor  'zelf-doen' in de 
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Legenda: : 
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Personen: : 
Jhr.. W.H. de Beaufort 

W.. Hovy 

H.P.C.L.. de Kruijff 
A.. Kuyper 
J.C.. van Marken 

R.P.. Mees R.Azn 

N.G.. Pierson 

Jhr.. A.F. de Savornin Lohman 
Jhr.. H. Smissaert 
D.. W. Stork 

F.G.. Waller 

Tweede-Kamerlidd voor de BVL, assuradeur. Lijst financieel-economische elite 1886 en 1902 
(ziee Bijlage 1, Lijsten 1.1 en 1.2). 
Directeurr ven de Bierbrouwerij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk in Amsterdam, 
vooraanstaandd lid (later Eerste Kamerlid) van de ARP, voorzitter van de Christelijke 
werkgeversorganisatiee Boaz, lid van de commissie van advies van de protestants-christelijke 
vakbondd Patrimonium. 
Secretariss van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. 
Oprichterr en leider van de ARP. 
Oprichter/directeurr van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek Oliefabriek en 
Lijmfabriekk in Delft. Lijst financieel-economische elite 1886. 
Tweede-Kamerlidd voor de BVL, vooraanstaand lid van de Rotterdamse aristocratie en 
zakenwereldd (vader en vier broers zijn firmant van het Rotterdamse handels- en bankiershuis 
R.. Mees & Zoonen). 
Amsterdamss bankier, minister van Financiën en premier, lid van de Liberale Unie, 
vooraanstaandd lid van de Amsterdamse aristocratie en zakenwereld. Lijst financieel-
economischee elite 1886. 
Tweede-Kamerlidd voor de CHU. 
Redacteurr van vrij-liberale bladen de Amsterdamsche Courant en De Liberaal. Vrij-liberaal. 
Directeurr van de machinefabriek fabriek Stork & Co. Vrij-liberaal. Lijst financieel-
economischee elite 1902. 
Oprichter/directeurr van de Lijmfabriek, directeur Koninklijke Nederlandsche Gist- en 
Spiritusfabriekk en Oliefabriek. 

Persoonlijkee bindingen (voor zover deze niet duidelijk worden uit de figuur): 
Storkk - Van Marken Stork is commissaris bij de Gistfabriek waarvan Van Marken de eigenaar/directeur is. 
Storkk - Waller Een broer van Stork is getrouwd met een nichtje (dochter van broer) van Waller. Stork is 

commissariss bij de Gistfabriek waarvan Waller directeur is. 
Storkk - Pierson Stork is bevriend met Pierson. 
Storkk - Mees Financiële banden tussen de Storken en Meesen. De families Stork en Mees zijn bevriend. 
Meess - Van Marken Dee moeder van Mees is een tante van Van Marken. Verschillende broers en neefjes van Mees 

zijnn commissaris bij de Gist- en Spiritusfabriek, Oliefabriek en Lijmfabriek van Van Marken. 
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Financiëlee banden tussen de Meesen en de Gist- en Spiritusfabriek, Oliefabriek en 
Lijmfabriekk waarvan Van Marken directeur is. 

Meess - Waller Financiële banden tussen de Meesen en de Gist- en Spiritusfabriek, Oliefabriek en 
Lijmfabriekk waarvan Waller directeur is. 

Meess - Pierson Mees is bevriend met Pierson. 
Piersonn - Lohman Een nichtje (dochter van broer) van Pierson is getrouwd met een dochter van De Savornin 

Lohman.. Lohman is bevriend met een broer van Pierson (ds. H. Pierson) 
Lohmann - Hovy Een zoon van De Savornin Lohman is getrouwd met een dochter van Hovy. 
Hovyy - Pierson Een neefje (zoon van broer) van Hovy is getrouwd met een nichtje (dochter van zus) van 

Pierson. . 
Piersonn - Waller Pierson is getrouwd met een tante van Waller 
Wallerr - Van Marken De moeder van Waller is een tante van Van Marken. Een zus van Van Marken is getrouwd 

mett een oom van Waller. Van Marken en Waller zijn beiden oprichter/directeur van de 
Gistfabriek,, Lijmfabriek en Oliefabriek. 

Smissaertt - De Kruijff Smissaert is bevriend met De Kruijff. 

Overige: : 
1.. Allen, met uitzondering van Kuyper en wellicht De Kruijff; zijn telgen uit families met een regentenverleden van vóór 

1795.. . 
2.. Hovy, Pierson, De Savornin Lohman, Smissaert en Waller en/of familieleden van hen verkeerden of hadden verkeerd in 

kringenn van het Réveil. 

Ruimm een maand later  was het werk voltooid en werd het amendement ingediend bij  de Tweede Kamer. 
Dee wijzigingen die Kuyper  en De Kruijf f in het wetsontwerp wilden aanbrengen waren omvangrijk en 
fundamenteel.. Het amendement liet de werkgever  de keuze om zijn werklieden bij  de 
Rijksverzekeringsbankk onder  te brengen dan wel de uitvoering van de wet voor  eigen rekening te 
nemen.. Koos hij  voor  de laatste optie, dan diende hij  samen met tenminste vier  andere werkgevers een 
'bedrijfsvereniging''  op te richten, die op haar  beurt de verzekering van minimaal vijfduizend werklieden 
moestt  garanderen. De organisatie van de verzekering, de beoordeling van de ongevallen en de uitkerin g 
vann de rente lagen dan in handen van de bedrijfsverenigingg die, anders dan Kuyper  oorspronkelijk wilde, 
louterr  door  werkgevers werd bestuurd. De werklieden moesten genoegen nemen met een plaats in een 
zogenoemdee Arbitragecommissie, die klachten van werklieden beoordeelde, en in een speciale 
Commissiee van Werklieden, die het bestuur  van de bedrijfsvereniging desgevraagd van advies kon 
dienen.. Voordelig voor  de werklieden waren echter  de afschaffing van de wachttijd en het 
uitkeringspercentagee op 70 procent van het laatst verdiende loon voor  de gehele periode van 
arbeidsongeschiktheid.. Het recht op eigen uitvoering door  de werkgevers gold voor  de eerste dertien 
wekenn na het ongeval. Was de werkman na het verstrijken van deze periode nog altij d niet tot werken in 
staat,, dan diende de bedrijfsvereniging dit te melden aan de Rijksverzekeringsbank, die de uitvoering 
vann de wet en de uitkerin g van de rente verder  overnam. 

Dee totstandkoming van het Groot-Amendement was zowel voor  Kuyper  als voor  de groep-Stork méér 
dann de materialisatie van hun ideeën over  een decentrale uitvoering van de ongevallenverzekering 
alleen.. De geslaagde samenwerking hield tevens de belofte in van een strategische alliantie met een 
partnerr  die in de politieke arena de doorslag kon geven. Voor  Kuyper  als oppositieleider  bood het 
amendementt  het vooruitzicht van een mogelijke scheuring in de liberale coalitie en de val het kabinet. 
Voorr  dit vooruitzicht betaalde hij  echter  een hoge prijs . De uitwerkin g van de term bedrijfsvereniging in 
hett  Groot-Amendement was in strij d met Kuypers oorspronkelijke opvatting over  de 
competentieverdelingg in de uitvoeringsorganisatie. In het Groot-Amendement was de uitvoering immers 
opgedragenn aan instellingen die louter  door  werkgevers werden bestuurd en niet aan de werkgevers en 
werkliedenn samen, zoals Kuyper  onder  meer  in zijn Standaard-artikelen had bepleit.29 

Voorr  de ondernemers van de groep-Stork was de alliantie met Kuyper  zo mogelijk van nog grotere 
betekenis.. Door  de succesvolle samenwerking was hun voorkeur  voor  eigen uitvoering nu in een 
welomschrevenn vorm vastgelegd en door  de overeenstemming die zij  met Kuyper  en via hem met de 
antirevolutionair ee fractie hadden bereikt, kon deze voorkeur  nu ook zonder  de steun van de liberale 
democratenn waarschijnlij k rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. 
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Tabell 6.3 Groot-Amendement-Kuyper op het eerste ontwerp-Ongevallenwet-Lely (mei 1899) 

Aard:Aard: Zie: ontwerp-Lely. 
Reikwijdte:Reikwijdte: Zie: ontwerp-Lely. 

Premie:Premie: Zie: ontwerp-Lely. 
Uitkering:Uitkering: Maximaal 70 procent van laatstverdiende loon, afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid 

Uitvoering:Uitvoering: Facultatief voor werkgever: 
1.. Rijksverzekeringsbank 
2.. Bedrijfsverenigingen van werkgevers, gedurende eerste 13 weken, daarna Rijksverzekeringsbank. 

Toezicht:Toezicht: Op de Rijksverzekeringsbank: zie ontwerp-Lely. 
Opp de bedrijfsverenigingen: bestuur van de Rijksverzekeringsbank. 

Beroep:Beroep: Commissie van Arbitrage (per bedrijfsvereniging): 3 werkgevers, 3 werklieden en een door minister van 
WHNN benoemde voorzitter. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. Het recht op uitvoering door een bedrijfsvereniging wordt toegekend door Kroon. De 
bedrijfsverenigingg dient te bestaan uit tenminste 5 werkgevers met elk tenminste 50 en gezamenlijk 
tenminstee 5000 werklieden in dienst. 
2.. Iedere bedrijfsvereniging stelt een Commissie van Werklieden in. De bevoegdheden van deze 
commissiee zijn: a. het geven van advies aan het bestuur van de bedrijfsvereniging; b. het benoemen van 
dee werklieden-leden van de Commissie van Arbitrage. 
3.. De werkman heeft bij gedeeltelijke invaliditeit het recht zijn inkomen middels werk aan te vullen tot 
100%. . 
4.. Geen wachttijd. 

Omm haar steun aan Kuypers amendement in het openbaar te bekrachtigen organiseerde de groep-Stork 
enkelee dagen na verschijning een 'protestvergadering' in Amsterdam, die door een twintigtal 
ondernemerss uit de textiel, de veredelingsindustrie en uit de wereld van spoorwegen en scheepvaart 
werdd bijgewoond. In een open brief aan de Tweede Kamer, die tijdens de vergadering werd opgesteld, 
betuigdenn de ondernemers hun adhesie aan Kuypers voorstel en drukten zij de parlementsleden op het 
hartt bij de behandeling van het wetsontwerp in de Kamer de belangen van de patroons niet uit het oog te 
verliezen.31 1 

Zoo was Stork er in nauwelijks vier maanden tijd in geslaagd een grote en indrukwekkende pressiegroep 
tegenn het wetsvoorstel van Lely op de been te brengen. Zijn aanvankelijk onuitgewerkte en individuele 
bezwarenn tegen de opzet van het ontwerp waren omgezet in een concreet alternatief dat zich in de 
sympathiee van een groot aantal ondernemers en bestuurders mocht verheugen. Maar de inzet en steun 
vann de personen die zich aan zijn strijd tegen het wetsvoorstel hadden gecommitteerd waren geen 
garantiee voor een succesvolle afloop van de geschiedenis. In de zich snel wijzigende politieke 
constellatiee waren niet afkomst en status, maar organisatorische kracht meer en meer de sleutel tot 
succes.. Om die reden besloot de groep-Stork in juni 1899 tot de oprichting van een landelijke 
werkgeversorganisatie,, de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW), die het verzet van de 
ondernemerss tegen de Ongevallenwet verder zou moeten gaan coördineren. Met de vestiging van een 
permanentee organisatie hoopten zij bovendien het regeringsbeleid op het terrein van de sociale en 
economischee politiek in de toekomst beter te kunnen volgen. In het beginselprogramma van de VNW 
werdenn de twee uitgangspunten vastgelegd die de koers van de vereniging tot in de jaren dertig van de 
twintigstee eeuw zouden bepalen: verdediging van de vrijhandelspolitiek en stimulering van het 
particulierr initiatief in de sociale verzekering.32 

Mett de oprichting van de VNW, de eerste levenskrachtige landelijke werkgeversorganisatie, werd 
hett netwerk van oude ondernemers in zekere zin * geformaliseerd*. Het oude, aristocratische karakter van 
ditt netwerk werd weerspiegeld in de samenstelling van het bestuur en het ledenbestand van de VNW 
(ziee Tabel 6.4). In de eerste tien jaar van haar bestaan was ruim tweederde van de bestuursleden van 
adellijkee of patricische afkomst, terwijl de meerderheid van de bestuurders en leden werkzaam was in de 
sectorenn die nauw met de oude orde waren verbonden: de handel, de scheepvaart, de 
veredelingsindustriee en de textiel. In deze tamelijk eenzijdige samenstelling van het bestuur en het 
ledenbestandd zou pas aan het einde van de jaren twintig enige verandering komen. 
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Tijdenss de oprichtingsvergadering van de VNW werd Stork tot voorzitter van de vereniging gekozen, 
terwijll de bankier WJ. Blijdenstein en de textielfabrikant J.B. van Heek, die beiden van het begin af aan 
deell hadden uitgemaakt van de groep-Stork, tot vice-voorzitter en penningmeester werden benoemd. 
Opmerkelijkk was de aanstelling van de Haagse aristocraat Jhr. H. Smissaert tot secretaris van de 
Vereeniging.. Smissaert, die we in het vorige hoofdstuk al even zijn tegengekomen, had in de jaren 
negentigg zijn naam gevestigd als journalist van verschillende vrij-liberale bladen en als pleitbezorger 
vann een hervorming van de armenzorg. Waarom juist hij door Stork en de zijnen werd uitverkoren is 
echterr niet geheel duidelijk.33 Door de benoeming van Smissaert werd evenwel een directe en personele 
bandd gelegd tussen de wereld van armverzorgers en die van de oude ondernemers en raakten beide 
takkenn van het beschavingsorTensief van de oude elite nog hechter met elkaar verbonden. 

Tabell  6.4 De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers: status bestuursleden (1899-1909) en woonplaats en sectoren 
ledenn (in 1909, als percentage van totaal) 

Bestuursleden:: status 
Adel/patriciaatt _ _ _ _ . 

Leden: Leden: 
Woonplaats: : 

Amsterdamm " 
Rotterdam m 8 8 

Toelichting: Toelichting: 
1 1 

kleinee 'Hollandse' handelssteden 2 7 

Twentee 2 8 

24 4 overigee -^ 
Sectoren: : 

handel,, bank- en verzekeringswezen 4 

scheepvaartt *" 
veredelingsindustriee 36 
textielindustriee 2* 
metaal/machine-industriee 10 12 2 overigee —-

Vann alle leden is de woonplaats bekend. Van 118 personen/ondernemingen is tevens bekend (of kon worden achterhaald) 
inn welke sector zij werkzaam waren. De percentages zijn berekend na aftrek van de onbekende gegevens. 

2.. 'Twente' is inclusief de plaatsen in de Achterhoek. 
33 Zie voor bronnen, bijzonderheden en details van de bestuursleden: Bijlage 1 van dit boek, Lijst 2.4. Leden: woonplaats en 

sector:: 'Lijst van de leden der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (juli 1909)', in: Vereniging van Nederlandsche 
WerkgeversWerkgevers 1899-1909, Bijlage L 

6363 Oude en nieuwe ondernemers (2) 
Onderr de adressanten die in het voorjaar van 1899 het parlement bestookten bevond zich ook een aantal 
katholiekee fabrikanten, in meerderheid afkomstig uit het zuiden van het land.34 De oppositie van deze 
fabrikantenn tegen Lelys plannen stond echter los van het verzet dat door Stork en de zijnen was 
georganiseerd.. Dit was niet zo verwonderlijk, omdat deze nieuw ondernemers over het algemeen geen 
toegangg hadden tot de wereld van de oude, aristocratische werkgevers en bestuurders, waarin Stork naar 
medestanderss had gezocht. 

Dezee uitsluiting door de oude elite was van grote invloed geweest op de wijze waarop de 
ondernemingenn van de katholieke fabrikanten zich in de tweede helft van de negentiende eeuw hadden 
ontwikkeld.. Doordat de toegang tot de voornaamste buitenlandse markten (met name Nederlands-Indiè) 
nogg altijd door de oude ondernemers werd beheerst en voor nieuwe fabrikanten gesloten bleven, waren 
dezee fabrikanten voor de afzet van hun producten grotendeels aangewezen op het binnenland. Hier 
kregenn zij, mede als gevolg van de vrijhandelspolitiek die de Nederlandse overheid op aandrang van de 
oudee ondernemers voerde, in het laatste kwart van de negentiende eeuw in toenemende mate te lijden 
onderr concurrentie uit het buitenland. Om de concurrentie het hoofd te bieden probeerden de katholieke 
fabrikantenn vanaf de jaren tachtig opeenvolgende kabinetten te bewegen tot een verhoging van 
invoerrechtenn op door hen geproduceerde producten, zoals sigaren, lederwaren en wollen stoffen. 
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Behalvee van hun eigen vertegenwoordigers in de katholieke fractie en een enkel antirevolutionair 
Kamerlidd kregen zij in het parlement echter geen enkele steun.35 Met name voor de liberale aristocraten 
wass een tariefverhoging van welk product dan ook onbespreekbaar, omdat zij bang waren voor 
buitenlandsee repercussies die uiteindelijk ook de handel, scheepvaart, landbouwexport en Twentse 
textiell zouden kunnen treffen. Om tegenwicht te bieden aan deze machtige opponenten moesten de 
katholiekee ondernemers derhalve op zoek naar andere bondgenoten, en de opkomende 
werkliedenbewegingg leek een verrassende, maar geschikte kandidaat. 

Eénn van de eersten die dit onderkende was L.W.H. Regout, katholiek en firmant van de 
aardewerkfabriekk L. Regout & Zoonen in Maastricht. In zijn proefschrift Arbeidersverzekering (1896) 
betoogdee Regout dat de introductie van nieuwe maatregelen ten behoeve van de werklieden 
onverstandigg was, omdat de concurrentiepositie van de fabrikanten daardoor nog verder zou 
verslechteren.. Verplichte verzekeringen zouden onvermijdelijk leiden tot een verhoging van de 
loonkostenn die, anders dan bijvoorbeeld in een grote en relatief gesloten economie als de Duitse, door de 
ondernemerss niet ongestraft aan de consument kon worden doorberekend. Nieuwe sociale wetgeving 
wass volgens Regout dan ook alleen verantwoord wanneer gelijktijdig de invoerrechten op buitenlandse 
productenn werden verhoogd. Een bijkomend voordeel van een dergelijke maatregel was volgens Regout 
datt de overheid met de extra inkomsten, die de verhoging van de tarieven zou genereren, een deel van de 
socialee verzekeringen kon financieren. 

Anderss dan Stork en zijn medestanders had Regout geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde 
uitvoeringsorganisatiee van de sociale verzekeringen. Wanneer in de praktijk zou blijken dat de overheid 
inn staat was de regelingen op een efficiënte en goedkope wijze uit te voeren, kon de organisatie haar met 
eenn gerust hart worden toevertrouwd, aldus Regout.37 Deze pragmatische opstelling ten aanzien van de 
uitvoeringsorganisatiee en de nadruk op de financiële aspecten van de verzekeringskwestie zouden 
kenmerkendd blijven voor de opstelling van de katholieke fabrikanten en veel later van cruciale betekenis 
zijnn in de strijd om de Nederlandse sociale zekerheid. 

Voorr het moment bleek de ruil van sociale wetgeving tegen tariefverhoging voor de katholieke partij een 
aantrekkelijkee constructie, omdat daarmee zowel de werkgevers als de werklieden in katholieke kring 
voorlopigg tevreden werden gesteld. In 1901 werd de constructie voor het eerst expliciet in het 
verkiezingsprogrammaa van de partij opgenomen, om daar de eerste decennia niet meer uit te 
verdwijnen.388 De koppeling tussen sociale wetgeving en tariefverhoging was echter niet alleen van groot 
belangg voor de verhoudingen in de katholieke partij. In de daaropvolgende decennia groeide het uit tot 
eenn van de bindende factoren in een veel omvangrijker coalitie tussen katholieken en socialisten. 

Rondd de eeuwwisseling kon van samenwerking tussen katholieke fabrikanten en socialisten echter 
nogg geen sprake zijn. Niet alleen waren de SDAP en de werkliedenorganisaties daarvoor nog 
onvoldoendee ontwikkeld, maar tevens was het standpunt van deze organisaties ten aanzien van 
tariefverhogingg in deze periode nog overwegend negatief: 'verhooging van het tarief van invoerrechten 
[werd]] in breede kringen van het volk beschouwd [...] als een hatelijke vorm van belasting, die de 
economischh zwakkeren relatief het zwaarst trof.39 Maar ook de katholieke fabrikanten waren aan een 
dergelijke,, gedurfde coalitie nog lang niet toe. Hoewel hun aantal groot en groeiende was zou het tot aan 
dee Eerste Wereldoorlog duren voordat zij over voldoende zelfvertrouwen beschikten om hun krachten in 
eenn eigen organisatie te bundelen en een eigen koers te varen. Tot die tijd berustten zij in de dominantie 
vann de oude ondernemerselite en voegden zij zich naar het 'algemeen ondernemersbelang' zoals dat 
doorr die elite werd geformuleerd, ook op het terrein van de sociale verzekeringen. 

6.44 De Ongevallenwet aanvaard en verworpen 
Inn het najaar van 1899 kon eindelijk de plenaire behandeling van Lelys Ongevallenwet in de Tweede 
Kamerr beginnen. Door de acties van de groep-Stork en de indiening van het Groot-Amendement-
Kuyperr had de Kamer zich enkele keren genoodzaakt gezien om de debatten, die in het voorjaar waren 
gepland,, te verplaatsen. 

Tijdenss de eerste inleidende besprekingen werd al snel duidelijk dat Lely bij de verdediging van 
zijnn wetsvoorstel niet op de steun van confessionele, oppositionele fracties hoefde te rekenen. De 
ARP-fractiee schaarde zich achter het Groot-Amendement van hun voorman Kuyper, terwijl de CHU bij 
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mondee van haar  leider  De Savorain Lohman niet alleen het wetsvoorstel van Lely, maar  iedere 
verplichtee sociale verzekering verwierp. Alleen vanuit de katholieke fractie kreeg de minister  enige 
steunn van een kleine groep democraten onder  leiding van de jonge priester  W.H. Nolens. De 
meerderheidd van de katholieke fractie, bestaande uit aristocraten en zuidelijke fabrikanten, verklaarde 
zichh echter  om uiteenlopende redenen tegen het wetsvoorstel van de minister. 

Dee sleutel lag derhalve in handen van de aristocraten in de BVL en de Liberale Unie. Of zij  zich 
voorr  of tegen het wetsvoorstel zouden keren bleef echter  lange tij d ongewis. In de loop van het debat liet 
BVL-fractieleiderr  Mees weten weinig gecharmeerd te zijn van Lerys uitvoeringsorganisatie en desnoods 
dee oppositie te zullen steunen wanneer  het kabinet op dit punt niet zelf met wijzigingsvoorstellen kwam. 
Zij nn standgenoten in de Liberale Unie en zijn eigen vrij-liberal e fractie hielden zich echter  op de vlakte 
enn leken af te wachten welke ruimt e de minister  hen liet bij  het bepalen van hun keuze. 

Maarr  Lely wilde van geen wijken weten. In zijn repliek veegde hij  opnieuw alle werkgeversbezwaren 
vann tafel en haalde hij  fel uit naar  de groep-Stork, die hij  onzuivere motieven toedichtte: 

fTJnn het adres van de Gebroeders Stork [stond] een klein woordje vermeld, dat echter voor deze zaak een overwegende betekenis 
heeft.. Men leest daar 'zachte dwang'. De werkgever kan, zoo valt uit de mededeeling af te leiden, indien hij zoo noodig gebruik 
maaktt van een zachten dwang, zooveel goed doen aan de werkman. [...] Het wetsvoorstel daarentegen gaat niet uit van het 
beginsell van zachten dwang [...], maar van het beginsel dat den werkman een recht toekomt op rente wegens zijn verloren 
geschiktheidd tot werken. 

Ookk het Groot-Amendement van Kuyper  was volgens Lely in strij d met dit beginsel en om die reden 
voorr  het kabinet 'onaannemelijk*. 

Naa dit dreigende betoog van Lely leek het lot van het Groot-Amendement bezegeld. In de 
stemmingg over  het amendement kozen vrijwel alle aristocraten van de Liberale Unie en de BVL de zijde 
vann de regering, zodat Kuypers voorstel met ruime meerderheid werd verworpen (zie Tabel 6.5). 

Dee verwerping van het Groot-Amendement weerhield de aristocraten in liberale krin g er  niet van hun 
strij dd tegen Lelys wetsontwerp voort te zetten. Enkele dagen na de stemming kwam het BVL-Kamerli d 
Jhr.. W.H. de Beaufort42 met een nieuw amendement dat, indien het werd aanvaard, vergaande gevolgen 
zouu hebben voor  de uitvoeringsorganisatie van de Ongevallenwet. De Beaufort stelde voor  de 
werkgeverss de mogelijkheid te geven om zelf het risico te dragen waarmee de wet hen zou belasten. Het 
voordeell  van deze constructie was volgens hem dat werkgevers die deze mogelijkheid benutten niet 
onderr  het vaste tarief van de Rijksverzekeringsbank vielen, maar  exact de premie betaalden die 
voortvloeidee uit het aantal ongevallen dat in hun onderneming plaatsvond. Op die manier, zo betoogde 
Dee Beaufort, werden de werkgevers aangespoord extra veiligheidsmaatregelen te treffen om het aantal 
ongevallenn in hun bedrij f te beperken.43 

Dee democraten in de Kamer tekenden direct bezwaar  aan tegen het voorstel van De Beaufort. 
SDAP-leiderr  P.J. Troelstra en de liberale democraat J.D. Veegens meenden dat het dragen van eigen 
risicoo werkgevers niet zozeer  tot het voorkomen van ongelukken zou stimuleren, maar  juist tot het 
verzwijgenverzwijgen daarvan. Zij  zouden hun geschonden werklieden onder  dreiging van ontslag kunnen dwingen 
vann aangifte af te zien of misbruik kunnen maken van hun onbekendheid met de wet door  hen 'met de 
betalingg van een klein kapitaaltj e af te schepen'. 

Ditt  keer  was Lely echter  niet genegen zijn geestverwanten in de Kamer te volgen. Hij  zei hun 
zorgenn te begrijpen, maar  benadrukte dat het amendement-De Beaufort, anders dan dat van Kuyper, de 
relatiee tussen de werklieden en de Rijksverzekeringsbank grotendeels intact liet.45 De beoordeling van 
ongevallenn bleef immers het exclusieve domein van de Rijksverzekeringsbank en wanneer  haar 
ambtenarenn de werkgevers maar  voldoende controleerden, zou het aantal gevallen van 
ongevalverzwijgingg tot een minimum kunnen worden beperkt, aldus Lely. 

Dezee inschikkelijk e opstelling van de minister  was voor  de aristocraten van de BVL en de Liberale 
Uniee het sein om openlijk het amendement-De Beaufort te steunen, waardoor  de aanvaarding daarvan 
binnenn handbereik leek. 
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Dee liberale aristocraten hadden echter buiten hun standgenoten in de oppositie gerekend. Vlak voor het 
amendement-Dee Beaufort in stemming werd gebracht kwam ook de leider van de protestants-
christelijkee aristocraten, de CHU-er De Savornin Lohman, met een nieuw wijzigingsvoorstel, dat in 
grotee lijnen een kopie was van dat van De Beaufort en eveneens de invoering van risico-overdracht 
beoogde.477 Hoewel Lohman dit tijdens het debat ontkende, leek zijn amendement echter niet zozeer 
bedoeldd om het voorstel van Lely te verbeteren, maar om de Ongevallenwet in zijn geheel te laten 
stranden.. Net als veel van zijn standgenoten in het liberale kamp was Lohman immers een tegenstander 
vann verplichtende sociale wetgeving - maar anders dan de liberale aristocraten was hij niet aan het 
kabinett gebonden. Door met een amendement te komen dat vrijwel identiek was aan dat van De 
Beaufortt verschafte hij zich een alibi om niet voor dat amendement te hoeven stemmen, waardoor dit 
naarr alle waarschijnlijkheid niet langer op een meerderheid in de Tweede Kamer kon rekenen. En 
wanneerr het amendement-De Beaufort zou stranden leek de val van het kabinet-Pierson nabij. 

Mett deze tactische zet bereikte Lohman echter het tegendeel van wat hij beoogde. Nadat Lely met 
aftredenn had gedreigd wanneer het amendement-Lohman door de Kamer zou worden aanvaard, werden 
beidee voorstellen in stemming gebracht en met wisselende meerderheden verworpen (zie Tabel 6.5). De 
liberalee aristocraten durfden het vervolgens niet aan om met nieuwe amendering de wet alsnog in de 
doorr hen gewenste richting te wijzigen. Zo kon het ontwerp-Lely enkele dagen later de Tweede Kamer 
vrijwell ongeschonden passeren. 

Voorr de groep-Stork was de aanvaarding van het wetsontwerp in zijn oorspronkelijke vorm een grote 
tegenslag.. Niet alleen was alle moeite voor niets geweest, maar tevens dwong de beslissing van de 
Kamerr de werkgevers tot een keuze die zij het liefst hadden ontlopen. De groep-Stork zou de strijd tegen 
dee wet kunnen voortzetten door haar aandacht te richten op de Eerste Kamer, die zich immers nog over 
hett wetsontwerp moest uitspreken, maar de risico's van een dergelijke actie waren groot. Anders dan de 
Tweedee Kamer beschikte de Senaat niet over het recht het wetsvoorstel te amenderen. Een oproep aan 
dee Eerste Kamer om zich tegen Lelys voorstel te verzetten zou om die reden automatisch een oproep tot 
verwerpingg daarvan impliceren, met alle politieke gevolgen van dien. 

Voorr een aantal ondernemers, waaronder Van Marken, was deze prijs te hoog. Zij besloten zich bij 
hett verlies en de wet neer te leggen en van verdere acties af te zien. De meerderheid van de groep-Stork, 
nuu formeel verenigd onder de vlag van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, was echter wel 
bereidd het gevaar van een kabinetscrisis te riskeren. Zo richtten Stork en zijn medestanders hun pijlen nu 
opp de Senaat die in het voorjaar van 1900, net als de Tweede Kamer een jaar eerder, werd overspoeld 
doorr een stroom van werkgeversadressen, waarin werd aangedrongen op de verwerping van de 
Ongevallenwet.48 8 

Opp dit nieuwe initiatief van de groep-Stork werd in vakbondskringen geschrokken gereageerd. Bij de 
behandelingg van Lelys wetsontwerp in de Tweede Kamer was door de grote werkliedenverenigingen 
nauwelijkss aandacht aan de kwestie besteed, omdat zij daartoe om verschillende redenen niet in staat of 
bereidd waren. De grootste vakbond, het Nationaal Arbeidssecretariaat (NAS), de erfgenaam van de 1891 
opgehevenn SDB, werd in de jaren rond de eeuwwisseling gedomineerd door de zogenaamde 
'syndicalisten',, die iedere vorm van sociale wetgeving van de hand wezen, omdat dit de val van het 
kapitalismee zou vertragen.49 Ook van de drie overige landelijke vakbonden, het ANWV, het protestants-
christelijkee Patrimonium en de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, kon weinig initiatief 
wordenn verwacht. Met name de landelijke leiding van beide confessionele bonden werd nog altijd 
beheerstt door geestelijken en aristocraten, die te radicale oprispingen onder de achterban zoveel 
mogelijkk trachtten te dempen. Nog in mei 1900 sprak de leiding van Patrimonium zich uit tegen de 
Ongevallenwet,, omdat zij 'het heirleger van ambtenaren noodeloos [zou] vermeerderen en de hatelijke 
brutalee bureaucratie tot de heerscheres [...] over de bedrijven' zou maken.50 

Dee discussies in het parlement waren echter nauwlettend gevolgd door de besturen van enkele 
lokalee onderbonden en onafhankelijke vakorganisaties. Bij de behandeling van het wetsontwerp in de 
Tweedee Kamer hadden deze verenigingen zich nog beperkt tot de verzending van enkele adressen, 
waarinn zij hun steun hadden uitgesproken voor het wetsontwerp van Lely.51 Verdere actie was ook niet 
nodigg geweest, omdat hun belangen door minister Lely en door de democraten in de Kamer voldoende 
werdenn verdedigd. Nu echter de Eerste Kamer zich over het controversiële wetsvoorstel boog en de 
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lobbyy van de groep-Stork steeds grotere vormen aannam waren de vakbondsbestuurders niet langer 
gerust.. De vrees bestond dat de Eerste Kamer, die meer  nog dan de Tweede Kamer bekend stond als een 
conservatieff  bastion en bovendien niet aan het kabinet was gebonden, zich wel gevoelig zou tonen voor 
dee bezwaren van de oude ondernemers. 

Tabell  6.5 Behandeling van Lelys ontwerp-Ongevallenwet in de Tweede Kamer: stemverhoudingen 

CHU(5) ) 

BVL(14) ) 

Liberalee Unie (38) 

ARPP (17) 

katholiekee fractie (22) 

SDAP/socialistenn (4) 

totaal totaal 

Groot--
Amendement t 

Kuyper r 
voorvoor tegen 

33 2 

22 12 

II 33 

155 1 

III 10 

00 4 

3232 62 

amendement t 
Lohman n 

voorvoor tegen 

55 0 

33 9 

00 31 

177 0 

133 5 

00 4 

3838 49 

amendement t 
Dee Beaufort 

voorvoor tegen 

22 3 

100 2 

ll 30 

00 17 

188 0 

00 4 

3131 56 

eerste e 
ontwerp p 

Lely y 
voorvoor tegen 

00 5 

122 2 

311 1 

155 1 

177 5 

44 0 

7979 14 

eerste e 
ontwerp p 

Lely y 
voorvoor tegen 

33 0 

111 1 

366 2 

155 0 

200 0 

33 0 

8888 3 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Achter de partijen staat tussen haakjes het aantal zetels vermeld waarover zij in de Tweede Kamer beschikten. 
2.2. Bij Liberale Unie zijn de zetels van de 'radicalen' (twee zetels) en onamankelijke vrijzinnig-democraten (twee zetels) 

opgeteld d 

Dezee vrees was niet geheel ongegrond. Als gevolg van de hoge eisen die de Grondwet nog ahijd aan het 
lidmaatschapp stelde - leden dienden te behoren tot de hoogstaangeslagenen in de directe belasting of een 
off  meer  'hooge en gewightige openbare betrekkingen' te bekleden53 - werd de Eerste Kamer rond de 
eeuwwisselingg nog altij d gedomineerd door  de oude aristocratie. Ongeveer  tweederde van de senatoren 
wass van adellijke of patricische afkomst en een groot aantal van hen was bovendien zélf ondernemer of 
viaa een commissariaat aan een grote onderneming verbonden (zie Bijlage 1, Lijs t 4.3). 

Inn een poging de Eerste Kamerleden op andere gedachten te brengen verenigden een twintigtal lokale en 
onafhankelijkee organisaties van verschillende politieke signatuur  zich in april 1900 in een 'Landelij k 
Komitéé inzake de Ongevallenwet'. In de maanden voorafgaand aan de Senaatsdebatten coördineerde het 
comitéé de organisatie van propagandabijeenkomsten en hielp het lokale bonden bij  het opstellen van 
adressen.. Het hoogtepunt van de activiteiten was een protestmeeting in Den Haag eind mei, waaraan 
naarr  schatting 7.000 werklieden deelnamen.54 

Vooralsnogg waren de effecten van de vakbondsacties echter  klein. Tijdens de behandeling van de wet in 
dee Eerste Kamer in mei 1900 keerde een groot aantal aristocraten van verschillende politieke kleur  zich 
niett  alleen tegen Lelys ontwerp, maar  tegen iedere publiekrechtelijk e sociale regeling. De sociale 
verzekeringg was volgens de aristocraten een zaak van werkgevers en werklieden en diende derhalve in 
hett  arbeidscontract te worden geregeld. Daarnaast wezen enkele, vooral katholieke senatoren op de hoge 
kostenn die met de verzekering waren gemoeid en die naar  hun opvatting de Nederlandse economie en 
uiteindelij kk  ook de werklieden zouden schaden. Het gezamenlijk verzet van katholieke, protestants-
christelijk ee en liberale aristocraten bleek fataal voor  het ontwerp van Lely: op 1 juni 1900 werd het in de 
Eerstee Kamer door  een ruime meerderheid verworpen.55 
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Tabell  6.6 Behandeling van Lelys ontwerp-Ongevallenwet in de Eerste Kamer: stemverhoudingen 

CHU(l) ) 

BVL(IO) ) 

Liberalee Unie (23) 

ARPP (3) 

katholiekenn (12) 

totaal totaal 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Achter de partijen staat het aantal zetels vermeld waarover zij in de Eerste Kamer beschikten. 
2.. Niet van alle liberalen kon worden bepaald tot welke fractie zij behoorden. Van tien kon worden vastgesteld dat zij vnj-

liberalenn waren; de overigen zijn tot de Unie-fractie gerekend. 

6.55 Het tweede ontwerp-Lely aanvaard 
Naa de verwerping van de Ongevallenwet door de Eerste Kamer leek de val van het kabinet-P ierson nog 
slechtss een kwestie van dagen. Liberale democraten reageerden furieus op het verraad van de 
geestverwantee fracties in de Senaat en adviseerden de democratische ministers het kabinet te verlaten. 
Lelyy en zijn democratische collega Goeman Borgesius aarzelden echter. Zij vreesden dat door de val het 
kabinett de totstandkoming van een verplichte ongevallenverzekering weer voor jaren van de baan zou 
zijn.. Deze aarzeling werd gevoed door het gerucht dat de groep-Stork druk bezig was zelf een 
ongevallenverzekeringg te organiseren om zodoende wetgeving op dit terrein overbodig te maken - een 
geruchtt dat later juist bleek te zijn.57 Uiteindelijk wist minister-president Pierson Goeman-Borgesius en 
Lelyy ervan te overtuigen dat een crisis voor alle betrokkenen nadelig zou zijn en het kabinet zo spoedig 
mogelijkk met een alternatief voorstel voor de dag diende te komen. 

Preciess een week na de gebeurtenissen in de Senaat presenteerde Lely de Tweede Kamer toch nog 
onverwachtt een nieuw wetsontwerp, dat slechts op één punt van het eerste voorstel verschilde. Om de 
groep-Storkk en haar bondgenoten in het parlement tegemoet te komen had de minister een extra 
bepalingg aan de wetstekst toegevoegd, naar voorbeeld van de amendementen-De Beaufort en -De 
Savorninn Lohman. In de bepaling werd de werkgevers de mogelijkheid geboden om zelf het risico te 
dragenn of het risico over te hevelen naar een vereniging of commerciële verzekeringsmaatschappij. De 
controlee en keuring van de geschonden werklieden bleef echter het domein van de 
Rijksverzekeringsbankk (zie Bijlage 3.1). 

Storkk en de oude ondernemers van de VNW waren met het wetsontwerp echter maar half tevreden. In 
eenn adres aan de Tweede Kamer toonden zij zich verheugd over de introductie van de risico-overdracht 
inn het wetsontwerp, maar herhaalden zij hun bezwaren tegen de geringe rol die de werkgevers bij de 
uitvoeringg van de wet was toebedeeld. Dit keer keerden zij zich opmerkelijk genoeg vooral tegen de 
wachttijd,, de periode waarin de geschonden werkman in afwachting van de definitieve keuring een 
tijdelijkee uitkering ontvangt. In Lelys wetsontwerp was de wachttijd op drie weken vastgesteld. Volgens 
dee ondernemers was evenwel uit ervaringen met vergelijkbare regelingen in het buitenland gebleken dat 
driee weken voor de keuringsartsen onvoldoende was om vast te kunnen stellen wat de blijvende 
gevolgenn van een ongeval waren. Bovendien waren de ondernemers van mening dat de controle van 
geschondenn werklieden gedurende de wachttijd niet aan de Rijksverzekeringsbank, maar de werkgevers 
zelff moest worden overgelaten, omdat zij veel beter in staat waren simulatie en misbruik te doorzien.58 

Omm hun standpunt toe te lichten drongen Stork en de zijnen opnieuw bij Lely aan op een 
onderhoud,, dat dit keer door de minister werd verleend. Toen Lely naar aanleiding van dit onderhoud 
echterr geen verdere stappen ondernam, besloten de ondernemers opnieuw zelf tot actie over te gaan. In 

erstee ontwerp-Lely 
(junii 1900) 

r r tegen tegen 

1 1 

8 8 

9 9 

2 2 

9 9 

tweedee ontwerp-Lely-U 
(decemberr 1900) 

voorvoor tegen 

1 1 

6 6 

19 9 

3 3 

10 0 

29 29 39 39 
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hett diepste geheim gingen zij op zoek naar een Kamerlid dat een voorstel tot wijziging van het 
wetsvoorstell het beste zou kunnen presenteren. Via de bevriende BVL-fractie in de Tweede Kamer 
kwamenn zij uiteindelijk terecht bij CHU-leider De Savornin Lohman, die zich in de voorgaande 
debattenn rond de Ongevallenwet telkens een pleitbezorger van de werkgeverswensen had betoond. 
Nadatt Lohman zijn medewerking aan de werkgevers had toegezegd, zetten Smissaert en De Kruijffzich 
opnieuww tot het schrijven van een amendement. Dit amendement-De Savornin Lohman, dat een 
verdubbelingg van de wachttijd behelsde, werd vlak voor de behandeling van Lelys tweede wetsontwerp 
bijj de Tweede Kamer ingediend.59 

Inn de Tweede Kamer stuitte het gewijzigde ontwerp van de minister op weinig verzet. De socialisten en 
enkelee liberale democraten deden nog een poging om het ontwerp via amendering in zijn oude vorm te 
herstellen,, maar zij kregen hierbij geen steun van de andere fracties. Alleen de behandeling van het 
amendement-Dee Savornin Lohman zorgde in de Kamer voor de nodige commotie. Bij de verdediging 
vann zijn wijzigingsvoorstel herhaalde Lohman de argumenten die eerder door de groep-Stork naar voren 
warenn gebracht, maar legde hij vooral de nadruk op het belang van zijn amendement voor de 
werklieden.. Verlenging van de wachttijd was volgens Lohman in hun voordeel, omdat het 
uitkeringspercentagee in deze periode immers 70 procent bedroeg, terwijl dat percentage daarna aan de 
matee van arbeidsongeschiktheid was gerelateerd (zie Tabel 6.1). 

Dee democraten in de Kamer wantrouwden echter Lohmans bedoelingen. Zij waren van mening dat 
dee rechtspositie van de geschonden werkman door een verlenging van de wachttijd aanzienlijk werd 
verzwakt,, omdat hij gedurende deze periode niet gerechtigd was tegen een beslissing van de 
Rijksverzekeringsbankk of de werkgever in beroep te gaan. Bovendien, zo benadrukte de socialist J.H.A. 
Schaper,, zou de invloed van Lohmans amendement in de toekomst wel eens veel groter kunnen blijken 
dann nu 'op het eerste gezicht leek. In de wet was immers niet vastgelegd wie tijdens de wachttijd 
verantwoordelijkk was voor de verzorging van geschonden werklieden. Dit zou pas later en wellicht door 
eenn andere minister bij Algemene Maatregel van Bestuur worden vastgesteld. Schaper: 

Wanneerr de Algemeene Maatregel van Bestuur mocht tegenvallen en de genees- en heelkundige behandeling wordt opgedragen 
aann den werkgever, een vennootschap of een vereeniging, dan zal gemakkelijk aandrang kunnen worden uitgeoefend op den 
werkmann om maar weer, schoon nog niet geheel hersteld, aan het werk te gaan. [...] Wanneer dit amendement een 
edelmoedigheidd is ten gunste van den werkman, dan zou ik liever voor die edelmoedigheid bedanken. 

Inn Hoofdstuk 7 van dit boek zal blijken dat Schapers vrees profetisch was. De meerderheid van de 
Tweedee Kamer wenste echter niet op de zaken vooruit te lopen en accepteerde Lohmans amendement. 
Niett veel later werd de gehele wet met overgrote meerderheid door de Kamer aanvaard; alleen de 
liberalee democraten Kerdijk en Veegens en de liberale aristocraat Bastert stemden tegen (zie Tabel 6.5). 

Ookk in de Eerste Kamer stuitte het tweede ontwerp van de minister op weinig verzet. Op 5 
decemberr 1900 gaf een grote meerderheid van de Senaat haar steun aan het wetsvoorstel (zie Tabel 6.6) 
enn was de eerste sociale verzekeringswet in de Nederlandse geschiedenis een feit. 

6.66 Intermezzo: sociale zekerheid en gesanctioneerd particulier  initiatie f 
Dee aanvaarding van de Ongevallenwet in 1901 wordt vrij algemeen beschouwd als een mijlpaal in de 
contemporainee Nederlandse geschiedenis. De wet vormde de opmaat tot de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaatt en tot een herdefiniëring van de rol van de staat op het terrein van de 
arbeidsverhoudingen.. In die zin was de totstandkoming van de wet een nieuwe stap in het proces van 
modernisering,, zoals dat door de aanhangers van de logic ofindustrialism-theorie is beschreven. 

Inn de geschiedschrijving van de Nederlandse sociale zekerheid wordt het moderne gezicht van de 
Ongevallenwett over het algemeen echter overbelicht. De nadruk ligt op het dwingende karakter en de 
etatistischee opzet van de verzekering, waarbij met name wordt gewezen op het uitvoeringsmonopolie 
vann de Rijksverzekeringsbank. Dit monopolie zou een garantie zijn geweest voor een onafhankelijke 
individuelee gevalsbehandeling en zou de werklieden op dit punt hebben onttrokken aan de genade en 
willekeurr van de armverzorgers en werkgevers. De Ongevallenwet zou, kortom, een belangrijke stap 
zijnn geweest in de emancipatie van de Nederlandse werklieden. 
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Dezee interpretatie van de Ongevallenwet berust echter op een gebrekkige lezing van de wetstekst en op 
eenn onvolledig beeld van de wijze waarop de wet in de daaropvolgende jaren werd geïmplementeerd. In 
hett volgende hoofdstuk zal blijken dat met name de bepaling dat risico-overdracht was toegestaan, de 
emancipatoiree bedoelingen van de opstellers van de wet deels teniet zou doen. De bepaling verschafte de 
werkgeverss de mogelijkheid om de wet in de praktijk te transformeren tot een vorm van wat ik in 
Hoofdstukk 5 gesanctioneerd particulier initiatief heb genoemd. 

Doorr de Ongevallenwet-1901 aan te duiden als een vorm van gesanctioneerd particulier initiatief, en niet 
alss een vorm van sociale zekerheid, hanteer ik impliciet een omschrijving van sociale zekerheid die 
afwijktt van de gangbare definities die (meestal impliciet) in de literatuur worden gebruikt.62 Deze 
definitiess verwijzen meestal slechts naar de formele status, de aard en het aggregatieniveau van de 
socialee regelingen. Wettelijke regelingen (de formele status) tegen de financiële gevolgen van 
ongevallen,, invaliditeit, ziekte, ouderdom, werkloosheid en ouderschap (de aard), die grote groepen van 
dee bevolking omvatten (het aggregatieniveau) kunnen volgens deze definities reeds sociale 
zekerheidregelingenn worden genoemd. 

Dergelijkee definities lijken mij niet alleen onvolledig, maar ook onjuist. Op basis van deze 
definitiess zou bijvoorbeeld ook de armenzorg zoals die in de achttiende en negentiende eeuw in diverse 
Europesee landen bestond als een vorm van sociale zekerheid moeten worden aangeduid. Deze 
armenzorgg verschafte in deze periode immers reeds grote groepen van de bevolking een vrij uitgebreide 
ondersteuningg en werd in sommige landen door de centrale overheid financieel ondersteund, zoals 
bijvoorbeeldd in Frankrijk in de achttiende eeuw, of genormeerd, zoals na 1834 in Engeland.63 Om die 
redenn stel ik een definitie voor van sociale zekerheid, die niet alleen naar de formele status, de aard en 
hett aggregatieniveau van sociale regelingen verwijst, maar ook naar de wijze waarop de individuele 
gevalbehandelingg plaatsvindt: 

Socialee zekerheid omvat door de staat gesanctioneerde collectieve regelingen tegen de financiële 
gevolgenn van ongevallen, invaliditeit, ziekte, werkloosheid, ouderdom en ouderschap, waarvan de 
facto o 
1.. het aggregatieniveau hoog is 
2.. de individuele gevalsbehandeling op legaal-rationele wijze plaatsvindt. 

Mett Me facto' bedoel ik dat bij de beantwoording van de vraag of een bepaalde regeling een vorm van 
socialee zekerheid is, niet alleen moet worden gekeken naar de formele bepalingen, bijvoorbeeld de 
wetstekst,, maar ook naar de uitvoeringsprö&//£. Zo waren in de Ongevallenwet-1901 strikte bepalingen 
opgenomenn over de wijze waarop moest worden bepaald wie, in welke gevallen gedurende welke 
periodee welke uitkering kreeg, maar deze bepalingen werden door de overheid en de 
Rijksverzekeringsbankk in de praktijk nauwelijks geëffectueerd (zie Hoofdstuk 7). Door de wijze van 
uitvoeringg konden werkgevers grotendeels zelf bepalen wie voor een uitkering in aanmerking kwam. 
Omgekeerdd ontbeerde de Nederlandse werklozenzorg aan het einde van jaren dertig van de twintigste 
eeuww een wettelijke basis, maar kon zij door de wijze waarop zij in de praktijk door de overheid werd 
gefinancierdd en genormeerd volgens de bovenstaande definitie toch een vorm van sociale zekerheid 
wordenn genoemd (zie Hoofdstuk 13). 

Mett de bepaling dat 'het aggregatieniveau hoog is' wordt vervolgens bedoeld dat de reikwijdte van 
dee regeling in ieder geval het lokale en regionale niveau ontstijgt. Dikwijls wil dit zeggen dat de regeling 
vann toepassing is op alle burgers van een land, die aan bepaalde objectieve criteria voldoen, zoals 
leeftijd,, beroepsgroep, inkomen en betaalde premie. 

Mett de bepaling dat de individuele gevalsbehandeling op iegaal-rationele wijze' plaatsvindt bedoel 
ikk tenslotte dat de burgers die onder een regeling vallen in gelijke gevallen op dezelfde wijze worden 
behandeld.. Anders gezegd: niet de individuele verstrekker van een uitkering, maar objectieve en 
algemenee regels en normen bepalen wie, in welke gevallen gedurende welke periode welke uitkering 
krijgt. . 

Hett adjectief 'legaal-rationeel' is ontleend aan Weber. Hij gebruikt het adjectief bij zijn analyse van 
verschillendee vormen van gezag (of 'dominantie'), dat wil zeggen van gelegitimeerde macht. Weber 
onderscheidtt twee principes waarop gezag kan berusten: rationele regels en persoonlijke autoriteit. 
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Wanneerr  machtsuitoefening wordt gelegitimeerd met rationele regels spreekt hij  van Hegaal-rationeel 
gezag'::  het geloof in de juistheid van regels en procedures. Een voorbeeld van een machtsconstellatie 
diee op legaal-rationeel gezag is gebaseerd is de moderne rechtsstaat. Wanneer  gezag berust op 
persoonlijkee autoriteit is volgens Weber  sprake van ofwel 'charismatisch*  ofwel 'traditioneel gezag'. In 
hett  eerste geval stoelt het gezag van een persoon op het geloof van zijn volgelingen in zijn 
(veronderstelde)) buitengewone kwaliteiten. In het tweede geval is het gezag niet exclusief aan een 
persoonn verbonden, maar  aan een titel of aan afstamming. Het gezag berust dan op het geloof van zowel 
dee dominante als de gedomineerde groepen en personen in de onschendbaarheid van de traditi e en in de 
legitimiteitt  van bestaande rechten en privileges.64 

Dee Ongevallenwet-1901 liet, zoals gezegd, de werkgever  de mogelijkheid tot op zekere hoogte zelf te 
bepalenn of een geschonden werkman een uitkerin g kreeg. In dit opzicht verschilde de 
ongevallenverzekeringg in de praktij k dus niet wezenlijk van het oude particulier  initiatief , zoals de oude 
armenzorgg of de ondememingskassen. De wet beschermde en bevestigde de afhankelijkheidsrelatie die 
all  eeuwenlang tussen werklieden en patroons bestond en sanctioneerde een wijze van individuele 
gevalsbehandelingg die niet gebaseerd was op rationele regels maar  op traditioneel gezag. 

Dee Ongevallenwet was volgens de door  mij  gehanteerde definitie derhalve geen vorm van sociale 
zekerheid,, maar  de wet was evenmin een vorm van particulier  initiatief . Zij  was een mengeling van 
modernee en traditionele elementen, een vorm van gesanctioneerd particulier  initiatief . 





Hoofdstukk 7 

Hett  conservatieve netwerk (1901-1908) 

Dee strijd om de Ongevallenwet in de jaren 1899-1901 was mede aanleiding tot de laatste belangrijke 
partijscheuringg in de vooroorlogse parlementaire geschiedenis. De wijze waarop de liberale aristocraten 
hett wetsontwerp van Lery hadden bestreden, gekoppeld aan het aanhoudende verzet van de aristocraten 
tegenn een verdere uitbreiding van het kiesrecht, vormde voor een deel van de liberale democraten reden 
dee Liberale Unie definitief te verlaten. Samen met enkele onafhankelijke democraten, die altijd al buiten 
dee Liberale Unie hadden geopereerd, richtten zij in het voorjaar van 1901 een nieuwe partij op, de 
Vrijzinnigg Democratische Bond (VDB).1 

Dezee nieuwe scheuring in het liberale kamp vond enkele maanden voor de reguliere Tweede 
Kamerverkiezingenn plaats en drukte een duidelijk stempel op de uitslag. De drie liberale partijen 
verlorenn liefst eenderde van hun zetels en daarmee de meerderheid in de Tweede Kamer. Het 
leeuwendeell van de verloren zetels ging naar de ARP, CHU en de katholieke partij, die daarop een 
coalitiekabinett formeerden. 

Premierr van dit nieuwe kabinet werd ARP-voorman Kuyper, die in de voorafgaande jaren bij de 
bestrijdingg van het liberale kabinet-Pierson telkens het voortouw had genomen. Aanvankelijk lag het in 
dee bedoeling dat de nieuwe premier zijn ministersploeg zou leiden vanaf een nieuw te formeren 
Ministeriee van Arbeid, waarop alle departementale afdelingen zouden worden samengebracht, die zich 
mett sociale wetgeving bezighielden. Toen het echter onmogelijk bleek een geschikte kandidaat voor het 
ministerschapp van Binnenlandse Zaken te vinden besloot Kuyper deze positie zelf te nemen en de 
genoemdee afdelingen eenvoudigweg naar dit departement over te brengen. 

7.11 Stagnatie van de sociale wetgeving 
Dee plannen van het kabinet-Kuyper met de sociale verzekering waren bepaald ambitieus te noemen. In 
dee Troonrede van 1901 kondigde Kuyper voor de kabinetsperiodee de invoering aan van een beroepswet, 
eenn ziektewet, een invaliditeits- en ouderdomswet en een ongevallenregeling voor de landbouw en 
zeevisserij.33 Aanvankelijk leek hij ook daadwerkelijk in deze opzet te zullen slagen. In 1902 loodste 
Kuyperr het eerste wetsvoorstel, een ontwerp-Beroepswet, met grote voortvarendheid door het 
parlement.. De invoering van een beroepsregeling was noodzakelijk geworden om de Ongevallenwet van 
1901,, waarin voor beroepsprocedures geen voorzieningen waren getroffen, in werking te kunnen laten 
treden.44 In het wetsvoorstel van Kuyper was de rechtspraak in geschillen tussen de 
Rijksverzekeringsbankk en een werkman, werkgever of risicovereniging opgedragen aan provinciale of 
regionalee Raden van Beroep (zie Tabel 7.1). Deze raden waren voor de ene helft samengesteld uit 
werkliedenn en voor de andere helft uit werkgevers en stonden onder voorzitterschap van een 
onafhankelijkk jurist. Hoger beroep was mogelijk bij een Centrale Raad van Beroep waarin werkgevers 
enn werklieden geen zitting hadden. De Beroepswet was bedoeld als een tijdelijke regeling, die later via 
eenn wetswijziging in een nieuwe alomvattende administratieve wet geïntegreerd zou worden.5 In de 
praktijkk bleken de Raden van Beroep echter zo goed te werken dat ook Kuypers opvolgers de 
rechtspraakk in diverse verzekeringswetten aan deze organen toevertrouwden. Pas in 1955 werd de wet 
doorr een nieuwe beroepsregeling vervangen. 

Minderr gelukkig was het lot van de andere sociale ontwerpen die Kuyper aan het parlement 
presenteerde:: een Ziektewet, een Invaliditeits- en Ouderdomswet en ongevallenwetten voor de 
landbouww en de zeevisserij. De opzet van deze ontwerpen vertoonde opmerkelijk genoeg grote 
gelijkeniss met de Ongevallenwet-1901. Zo was de uitvoering van de wetten opgedragen aan de 
Rijksverzekeringsbankk en niet aan de door Kuyper in het verleden zo gepropageerde 
bedrijfsverenigingen.. Wel bestond de mogelijkheid voor werkgevers om zelf het risico te dragen of het 



94 4 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEID 

risicoo over te hevelen naar een particuliere verzekeringsmaatschappij of werkgeversvereniging (zie 
Bijlagee 3.1). 

Tabell 7.1 Ontwerp-Beroepswet (Kuyper, 1902) 

Aard:Aard: Regeling van beroep tegen beslissingen van de Rijksverzekeringsbank. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Ongevallenwet en mogelijk toekomstige sociale verzekeringen. 

Premie:Premie: n.v.t. 

Uitkering:Uitkering: n.v.t. 

Uitvoering:Uitvoering: n.v.t. 

Toezicht:Toezicht: n.v.t. 
Beroep:Beroep: Op te richten provinciale of regionale Raden van Beroep: xh werkgevers, ]A werklieden (allen benoemd 

doorr Gedeputeerde Staten), voorzitter: onafliankel ijk jurist (benoemd voor het leven door de Kroon). 
Hogerr beroep: op te richten Centrale Raad van Beroep: onafhankelijke leden (geen werkgever of 
werkman),, voorzitter: onafhankelijke jurist (allen benoemd voor het leven door Kroon). 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: Artikel 75 van de Ongevallenwet-1901 eist de invoering van een beroepswet. 

Geenn van deze wetsontwerpen werd echter door de Tweede Kamer in behandeling genomen. Dit was 
niett zozeer te wijten aan de opzet van de wetsvoorstellen of aan politiek strijd, maar aan het late tijdstip 
waaropp ze werden ingediend: in 1904, het laatste jaar van Kuypers ambtsperiode. Over de reden voor 
dezee late indiening is in de literatuur uitvoerig gespeculeerd. Volgens sommige auteurs had Kuyper geen 
haast,, omdat hij er op vertrouwde dat de kiezers het beleid van zijn kabinet in meerderheid steunden en 
derhalvee een tweede termijn zouden gunnen.8 Andere auteurs menen dat Kuyper eenvoudigweg niet 
eerderr aan de sociale wetgeving was toegekomen, omdat hij te zeer door andere, onvoorziene en meer 
urgentee zaken in beslag werd genomen, zoals de spoorwegstaking van 1903 en de Boerenoorlog. 

Dee werkelijke oorzaak van de vertraging, zo blijkt uit de archieven van CHU-voorman De 
Savorninn Lohman,10 was echter niet zozeer gelegen in de genoemde omstandigheden, maar in harde 
politiekee afspraken die bij de start van het kabinet tussen hem en Kuyper waren gemaakt. Zoals gezegd 
steundee het kabinet-Kuyper op een confessionele meerderheid in de Tweede Kamer, maar van de drie 
confessionelee partijen waren alleen de ARP en katholieke partij (samen goed voor 48 van de 100 zetels) 
daadwerkelijkk tot het kabinet toegetreden. De CHU onder aanvoering van Lohman (zeven zetels) had dit 
geweigerdd en voelde zich evenmin gebonden aan de regeringsverklaring die Kuyper bij het aantreden 
vann zijn kabinet had afgelegd. Om zich echter van de steun van de christelijk-historischen te verzekeren 
hadd Kuyper tijdens de formatie van zijn kabinet toegestemd in de totstandkoming van een geheim 
regeerakkoordd met de CHU. Hierin was onder meer afgesproken dat Kuyper met de indiening van zijn 
socialee wetten zou wachten totdat daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar waren. Als 
financiëlee basis werd overeengekomen een verhoging van de invoerrechten op een aantal bij wet te 
bepalenn producten.11 

Vann een verhoging van de tarieven kwam tijdens Kuypers kabinetsperiode echter niets terecht. Dit 
laatstee lag niet zozeer aan de verantwoordelijke minister van Financiën in het kabinet-Kuyper, de 
katholiekk J.J.I. Harte van Tecklenburg, een gekend voorstander van tariefsverhoging.12 Al in 1902, een 
jaarr na het aantreden van het kabinet-Kuyper, had Harte een ontwerp-Tariefwet gereed, dat echter eerst 
terr advies aan een aantal belangenorganisaties in de handel, zeevaart en landbouw werd voorgelegd. 
Dezee organisaties waren in meerderheid tegenstanders van tariefsverhoging en namen voor de 
bestuderingg van het wetsontwerp ruimschoots de tijd, zodat het ontwerp pas in februari 1904 bij de 
Kamerr kon worden ingediend.13 

Ondertussenn was buiten het parlement een ware campagne tegen Hartes wetsvoorstel op gang 
gekomen.. Deze campagne werd geleid door Het Vrije Ruilverkeer, een vereniging van herenboeren en 
Hollandsee handelaren en bankiers, die in 1896 was opgericht met als doel de groeiende lobby voor 
protectionismee de wind uit de zeilen te nemen.14 In een stroom van artikelen en brochures riep het Vrije 
Ruilverkeerr de bevolking op bezwaar te maken tegen het wetsontwerp, omdat een verhoging van de 
tarievenn tot een verhoging van prijs van eerste levensbehoeften zou leiden.15 Deze oproep bleef niet 



HETT CONSERVATIEVE NETWERK (1901 -1908) 95 5 

onbeantwoord,, want in de lente van 1904 keerden ook diverse werkliedenorganisaties zich openlijk 
tegenn Hartes ontwerp.16 

Dee genadeslag voor de Tariefwet, en indirect voor Kuypers sociale wetten, kwam echter van CHU-
leiderr De Savornin Lohman, die in oktober 1904 door de Tweede Kamer was benoemd tot voorzitter 
vann de Commissie van Rapporteurs. Deze commissie, die was belast met de voorbereiding van het 
plenairee debat over de Tariefwet en waarin Lohmans stem van doorslaggevende betekenis was, leverde 
inn haar verslag vernietigende kritiek op Hartes ontwerp, waarna het wetsvoorstel van de Kameragenda 
werdd afgevoerd.17 

Dee opschudding rond de Tariefwet was er mede oorzaak van dat Kuypers kabinet in 1905 van het 
politiekee toneel verdween. Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen van 1905 zochten de 
aristocratenn van de BVL en de Liberale Unie opnieuw toenadering tot de democraten van de VDB, die 
hett kabinet-Kuyper vanwege de Tariefwet en de teleurstellende prestaties op het terrein van het kiesrecht 
enn de sociale wetgeving eveneens het liefst zagen verdwijnen. Door een gecoördineerd optreden wisten 
dee liberalen de confessionelen tijdens de verkiezingen in een groot aantal districten te verslaan en 
zodoendee de totstandkoming van een tweede kabinet-Kuyper te voorkomen. 

Toenn na de verkiezingen de democraten van de Liberale Unie en de VDB echter aanstuurden op de 
vormingg van een liberaal coalitiekabinet, weigerden de aristocraten van de BVL daaraan hun 
medewerkingg te verlenen.19 Het kabinet dat de VDB en Liberale Unie vervolgens formeerden was als 
gevolgg daarvan tot mislukken gedoemd. Niet alleen ontbrak het dit kabinet-De Meester (1905-1908) aan 
eenn meerderheid in de Tweede Kamer, tevens onthield de BVL het op een aantal cruciale momenten 
haarr steun.20 Zo kwam van een nieuwe uitbreiding van het kiesrecht niets terecht en wist het kabinet 
evenminn resultaten te boeken op het terrein van de sociale politiek. Geen van de wetsontwerpen die de 
ministerr van Landbouw, Handel en Nijverheid, de vrijzinnig-democraat J.D. Veegens, bij de Kamer 
indiendee werd in behandeling genomen. 

Zoo kwam in het eerste decennium van de twintigste eeuw de ontwikkeling van de sociale zekerheid in 
Nederlandd vrijwel tot stilstand. Dit had verschillende oorzaken, maar was vooral een uitvloeisel van de 
opstellingg van de aristocraten van de CHU en de BVL. Zij leken van de verwikkelingen rond de 
Ongevallenwett te hebben geleerd en lieten zich niet langer door de democraten binden. Door hun 
weigeringg tot coalitiekabinetten toe te treden waren zij niet verantwoordelijk voor het voortbestaan van 
dezee kabinetten en konden zij vanuit de Kamer de totstandkoming van nieuwe sociale wetten blokkeren. 
Enn zolang nieuwe sociale wetten ontbraken konden hun bondgenoten buiten het parlement voortbouwen 
aann eigen structuur van al dan niet door de staat gesanctioneerde particuliere arrangementen en 
organisaties. . 

1212 De Centrale Werkgevers Risicobank en de uitvoering van de Ongevallenwet 
Ondertussenn had de groep-Stork werk gemaakt van haar voornemen de uitvoering van de 
Ongevallenwett zoveel mogelijk naar zich toe te trekken. Nog voor de wet in het Staatsblad was 
verschenenn kregen Smissaert en De Kruijff van het VNW-bestuur opdracht te onderzoeken op welke 
wijzee het 'eigen-risico-dragen' het beste kon worden georganiseerd. Aanvankelijk stuurden beide heren 
aann op het onderbrengen van het risico in lokale of branche-specifieke verenigingen - een logisch 
uitvloeisell van de kritiek op het centralistische karakter van Lelys Rijksverzekeringsbank. Na 
bestuderingg van buitenlandse voorbeelden en overleg met diverse werkgevers en financieel deskundigen 
kwamenn Smissaert en De Kruijff echter tot de conclusie dat een dergelijke constructie in financieel en 
organisatorischh opzicht te riskant was. Om die reden bepleitten zij de oprichting van een landelijke bank, 
waaraann risicoverenigingen en grote, individuele werkgevers het risico zouden kunnen overdragen. 
Dezee bank zou dan verder zorg dragen voor de administratie en ook de berekening en inning van 
premiess en de betaling daarvan aan de Rijksverzekeringsbank voor haar rekening nemen. 

Inn april 1901 stemde de ledenvergadering van de VNW in met dit plan en ruim eenjaar later was de 
oprichtingg van de Centrale Werkgevers Risicobank een feit. Als beloning voor hun inspanningen werden 
Smissaertt en De Kruijff tot secretaris respectievelijk president-directeur van de Risicobank benoemd, 
terwijll Stork een belangrijke rol op de achtergrond kreeg toebedeeld als voorzitter van de Raad van 
Commissarissen.22 2 
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Dee Risicobank bleek spoedig een doorslaand succes. In 1903, toen de Ongevallenwet in werking trad, 
haddenn zich reeds 2.831 werkgevers (zestig individueel, de overigen via een risicovereniging) bij de 
Risicobankk aangesloten, samen goed voor ruim 16 procent van het totale bedrag aan 
verzekeringsplichtigee lonen. Vijfjaar later was dit percentage ongeveer verdubbeld en nog eens tien jaar 
laterr nam de Risicobank al bijna de helft van het verzekeringsbedrag voor haar rekening (zie Figuur 
7.2).. Deze onstuimige groei was aanvankelijk vooral te danken aan de toetreding van risicoverenigingen 
diee zich in eerste instantie buiten de Risicobank om hadden ontwikkeld en aan de overstap van 
werkgeverss die het risico voorheen aan een commerciële verzekeringsmaatschappij hadden 
overgedragen.. Na 1910 ging de groei voornamelijk ten koste van de Rijksverzekeringsbank, die in 
nauwelijkss vijfjaar tijd meer dan een derde van haar clientèle naar de Risicobank zag verdwijnen (zie 
Figuurr 7.2). 

Figuurr 7.2 De uitvoering van de Ongevallenwet-1901: het aandeel van de Rijksverzekeringsbank en (organisaties 
van)) eigen-risicodragers (in percentage van het totale bedrag aan verzekeringsplichtige lonen, 1903-
1929)23 3 
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Hett waren vooral de grote werkgevers in de Amsterdamse en Rotterdamse havens, de Hollandse 
veredelingsindustriee en de Twentse textiel, kortom de vroegere leden van de groep-Stork, die tot de 
Risicobankk toetraden. Daarnaast bleek de bank ook aantrekkelijk voor een aantal 
middenstandsorganisatiess van onder meer slagers, bakkers, schilders en loodgieters. In 1907 hadden 
reedss zeven van dergelijke verenigingen zich bij de bank aangesloten (zie Bijlage 5). 

Hett succes van de Risicobank bleef niet beperkt tot het ledenaantal en het aandeel in de 
verzekeringsplichtigee lonen, want ook in financieel opzicht waren de prestaties van de bank ronduit 
spectaculairr te noemen. Een van de voornaamste bezwaren van de groep-Stork tegen Lelys eerste 
ontwerp-Ongevallenwett was de kostbaarheid van een door de staat gedomineerde uitvoering geweest. 
Dee trage en formalistische werkwijze van de overheid en de ongebreidelde groei van het aantal 
ambtenarenn die daarvan mede het gevolg was zouden volgens de groep-Stork de werkgevers onnodig op 
hogee kosten drijven. Om die reden hadden de ondernemers ook aangedrongen op de inpassing van het 
eigen-risico-dragenn in de wet, een wens die in Lelys tweede ontwerp was verwezenlijkt. 
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Tabell 73 De Centrale Werkgevers Risicobank: status bestuursleden (1902-1912) en 
woonplaatss en sector leden (in 1903): percentages van totaal 

Bestuursleden',Bestuursleden', status 
Adel/patriciaat t 

Leden: Leden: 
Woonplaats: : 

Amsterdam m 
Rotterdam m 
Zaanstreek k 
overigee 'Hollandse* handelssteden 
Twente e 
overige e 

Sectoren: : 
scheepvaart/bouw w 
veredelingsindustrie e 
textielindustrie e 
trein/tram m 
overige e 

62 2 

10 0 
5 5 
6 6 
22 2 
28 8 
29 9 

12 2 
23 3 
30 0 
26 6 
9 9 

Toelichting: Toelichting: 
1.. In totaal werd de Risicobank door 169 ondernemingen opgericht. Achter de namen 

vann deze ondernemingen staat telkens de plaats vermeld (n = 169); uit de naam van 
dee onderneming was in 48 gevallen niet op te maken tot welke bedrijfstak zij 
gerekendd moesten worden (n = 121). 

2.. 'Twente' is inclusief de plaatsen in de Achterhoek. 
3.. Zie voor bronnen, bijzonderheden en details van de bestuursleden: Bijlage 1 Lijst 

2.3.11 van dit boek. Leden: woonplaats en sector: Centrale Werkgevers Risicobank 
1902-1952,1902-1952,10-15. 10-15. 

Dee bewering de Ongevallenwet goedkoper  te kunnen uitvoeren dan de Rijksverzekeringsbank wisten de 
werkgeverss in de praktij k volledig waar  te maken. In de eerste jaren van haar  bestaan slaagde de 
Risicobankk erin om de premie die zij  van haar  leden vorderde 15 procent lager  te doen uitvallen dan de 
premiee die de Rijksverzekeringsbank bij  niet-risicodragers in rekening moest brengen. Enkele jaren 
later,, in 1908, was dit percentage opgelopen tot maar  liefst 40 procent.24 Volgens het bestuur  van de 
Risicobankk was deze indrukwekkende prestatie te danken aan de efficiënte administratie die de bank 
eropp na hield en de inspanningen die zij  zich getroostte om de veiligheid in de bij  haar  aangesloten 
ondernemingenn te vergroten.25 

Niett  iedereen onderschreef deze analyse. In het jaarverslag van 1905 sprak het bestuur  van de 
Rijksverzekeringsbankk zijn bezorgdheid uit over  de wijze waarop de werkgevers met de door  de wet 
toegekendee vrijhei d omgingen, 'eene wijze, die weinig strookt met de door  de wet beoogde behartiging 
vann de belangen der  door  een ongeval getroffen werklieden'.26 In diplomatieke, maar  glasheldere 
bewoordingenn gaf het bankbestuur  aan wel te weten hoe de Risicobank erin geslaagd was de premie te 
drukken: : 

[D]aarr de werkgever, die eigen risico draagt of het tegen eene lagere premie dan de Rijksverzekeringsbank vordert, aan eene 
maatschappijj of omslag-vereeniging heeft overgedragen, zooals die b.v. door de Centrale Werkgevers Risico-bank zijn 
gecreëerd,, er belang bij heeft, dat zoo weinig mogelijk ongevallen worden aangegeven, ten einde zijne kosten zoo laag mogelijk 
tee houden, heeft het stelsel der risico-overdracht de strekking, dat maar al te licht een ongeval verzwegen wordt, dat èn om zijne 
aanvankelijkee beteekenis èn om de mogelijke nadeelige gevolgen voor den getroffene zeer zeker ter kennis van het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbankk had moeten worden gebracht. 

Terr  illustrati e maakte het RVB-bestuur  in hetzelfde jaarverslag melding van een onderzoek dat een van 
dee controlerend-geneeskundigen van de Rijksverzekeringsbank had ingesteld naar  de praktijke n van 
'eenee groote onderneming'. Aanleiding voor  dit onderzoek vormde een artikel in De Risicobank, het 
maandbladd van de coöperatie, waarin een voorbeeld werd gegeven van de wijze waarop de bank haar 
ledenn behulpzaam was geweest bij  het 'voorkomen' van ongevallen: 
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Bijj een onzer aangeslotenen kwamen in het jaar 1903 zeer veel ongevallen voor: niet minder dan 260 in elf maanden. Wij wezen 
denn werkgever op dit buitengewoon hooge cijfer en overlegden met hem hoe het ongevallen-aantal zou kunnen worden beperkt. 
Dee chef nam zelfde zaak ter hand en het gevolg was dat in het geheele jaar 1904 slechts 113 ongevallen behoefden te worden 

28 8 

aangegeven. . 

Bijj  een bezoek aan de bewuste onderneming bleek dat de werkgever  voor  de verzorging van zijn 
geschondenn werklieden een 'verbandmeester'  had aangesteld en had besloten slechts 'de ongevallen met 
eenn meer  ernstig letsel als gevolg' bij  de Rijksverzekeringsbank te melden. Van deze laatste categorie 
bleekk de werkgever  er  een tamelijk beperkte definitie op na te houden. In vier  gevallen van zwaar 
lichamelijkk  letsel - een maal gekneusde hand en arm, een maal zware inwendige bloedingen en twee 
maall  permanente blindheid aan een oog - kon worden aangetoond dat hij  zich schuldig had gemaakt aan 
ongevalverzwijging.. In een aantal andere gevallen vermoedde de controlerend-geneeskundige 
opzettelijkee verzwijging, maar  kon hij  dit niet bewijzen.29 

Dee werkgevers van de Risicobank reageerden op deze beschuldigingen van het RVB-bestuur  als door 
eenn adder  gebeten. Tijdens een interpellatiedebat in de Eerste Kamer noemde Stork, die sinds 1902 de 
BVLL  in deze kamer vertegenwoordigde, de aantijgingen van het RVB-bestuur  'volkomen lasterlijk' . Hij 
daagdee de verantwoordelijke minister  van Landbouw, Handel en Nijverheid, de vrijzinnig-democraat 
Veegenss uit met degelijk bewijsmateriaal te komen of anders zijn ambtenaren disciplinair  te straffen.30 

Hett  conservatieve dagblad De Nieuwe Courant sprak echter  de vrees uit dat de minister  zijn 
ondergeschiktenn niet meer  onder  controle had en adviseerde het parlement daarom een diepgaand 
onderzoekk in te stellen 'naar  de betrouwbaarheid der  geheimzinnige bureaucratische machten, wier 
ambtelijk ee ijver  en naijver  tegen het particulier  initiatie f niets schijnt te ontzien ... zelfs niet de 
waarheid'.31 1 

Veegenss nam zijn ambtenaren echter  in bescherming en weigerde de door  het RVB-bestuur  geuite 
beschuldigingenn te herroepen. In plaats daarvan presenteerde hij  de Kamer een lijstj e met twaalf nieuwe 
gevallenn van ongevalverzwijging, waarvan de meeste hadden plaatsgevonden in ondernemingen die bij 
dee Risicobank waren aangesloten. Volgens Veegens was het werkelijk e aantal overtredingen nog vele 
malenn groter, al kon dit moeilijk worden aangetoond, omdat 'de gevallen van ongevalverzwijging, die 
terr  kennis van de Rijksverzekeringsbank komen, uit den aard der  zaak slechts weinige zijn. De bank 
komtt  er  alleen achter  wanneer  blijvende invaliditei t volgt of wanneer  de getroffene of zijn dokter  haar 
aandachtt  er  op vestigt'.32 

Hoewell  Veegens niet in staat was de massaliteit van de ongevalverzwijging door  eigen-risicodragers 
onomstotelijkk  aan te tonen lijken zijn beschuldigingen niet geheel uit de lucht gegrepen. Uit mijn 
berekeningenn blijk t dat het aantal ongevallen dat - volgens de officiële statistieken - in de eigen-
risicodragendee ondernemingen plaatsvond veel kleiner  was dan in de ondernemingen die bij  de 
Rijksverzekeringsbankk waren aangesloten. In 1907 was het verschil tussen beide groepen 
ondernemingenn reeds opgelopen tot 25 procent (zie Figuur  7.4). 

Alss reactie op de aanhoudende geruchten over  ongevalverzwijging besloot het bestuur  van de 
Rijksverzekeringsbankk in het voorjaar  van 1908 de controle op de eigen-risicodragers te intensiveren, 
hett  controleapparaat uit te breiden en sneller  dan voorheen over  te gaan tot vervolging in geval van 
overtreding.333 Een van de belangrijkste onderdelen van dit nieuwe beleid was een strengere en meer 
frequentefrequente controle van de loonlijsten, waarop de werkgevers moesten invullen welke werklieden bij  hen 
inn dienst waren. In de voorafgaande jaren was namelijk uit steekproeven gebleken dat de werkgevers het 
niett  zo nauw namen met dit wettelijk voorschrift. Zo was bijvoorbeeld in 1907 tweederde van de 
loonlijstenn onjuist of onvolledig ingevuld of te laat aan de Rijksverzekeringsbank toegestuurd. In 
sommigee gevallen was dit volgens de ambtenaren van de bank een gevolg van de onbekendheid bij 
voorall  kleine werkgevers met de eisen die wet stelde. In andere gevallen bestond echter  het vermoeden 
datt  werkgevers de namen van hun geschonden werklieden weglieten of van de lijsten afvoerden om het 
officiëlee ongevallencijfer  van hun bedrijf , en dus de premie, laag te houden. Met name de reders en 
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cargadoorss in de Amsterdamse en Rotterdamse haven stonden te boek als notoire overtreders en zij 
warenn door de Rijksverzekeringsbank al eerder onder permanente controle geplaatst.34 

Figuurr 7.4 Verschillen tussen de Rijksverzekeringsbank en eigen-risicodragers met betrekking tot het totaal aantal ongevallen 
enn het aantal ongevallen die tijdelijke invaliditeit van meer dan zes weken, blijvende invaliditeit of de dood tot 
gevolgg hadden (1903-1918)35 
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Toelichting: : 
1.. De verschillen tussen de aantallen van de Rijksverzekeringsbank en die van de eigen-risicodragende ondernemingen zijn 

uitgedruktt in de procentuele afwijking van de aantallen van de Rijksverzekeringsbank. 
2.. Van de periode na 1918 zijn geen gegevens beschikbaar. 

Dee ontwikkelingen in de statistieken na de invoering van het nieuwe beleid van de 
Rijksverzekeringsbankk waren opmerkelijk. In 1908 steeg het verschil tussen het aantal ongevallen in de 
eigen-risicodragendee ondernemingen en het aantal in ondernemingen die bij de Rijksverzekeringsbank 
warenn aangesloten nog met enkele procenten (naar bijna 30 procent), maar in de daaropvolgende jaren 
werdd het verschil snel kleiner, tot dit uiteindelijk in 1916 nog maar 9 procent bedroeg. Deze 
ontwikkelingg ging vergezeld van een sterke toename van het aantal ingestelde vervolgingen en 
veroordelingen:: van 73 respectievelijk 46 in 1907 naar 700 respectievelijk 572 in 1911. Het merendeel 
vann de geconstateerde overtredingen (ongeveer 70 procent) betrof het foutief of te laat invullen van de 
loonlijsten,, waarmee het vermoeden van de bankambtenaren leek te worden bevestigd.3 

Minderr succesvol was een tweede onderdeel van het nieuwe beleid: de controle op de verzorging van 
geschondenn werklieden in de eerste zes weken na het ongeval. De Ongevallenwet bepaalde dat een 

Henn binnen lann de werkgeverr een ongeval dat in zijn onderneming was voorgeval! 
Rijksverzekeringsbankk moest melden. Vervolgens diende een arts, die door de Rijksverzekeringsbank 
alss deskundige was erkend, een medisch rapport op te maken en dit over te leggen aan de bank. Daarna 
volgdee een wachttijd van zes weken waarin de werkman, indien door de arts tot arbeid ongeschikt 
verklaard,, een tijdelijke uitkering ontving. Was hij aan het einde van deze zes weken nog altijd niet in 
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staatt zijn werk te hervatten, dan werd hij door een arts van de Rijksverzekeringsbank gekeurd, waarna 
hemm al dan niet een definitieve rente werd toegekend.37 

Inn het vorige hoofdstuk bleek dat minister Lery de verzorging en controle van de geschonden 
werkmann gedurende de wachttijd exclusief aan de Rijksverzekeringsbank had toebedacht. Nog vóór de 
wett echter in werking was getreden vaardigde Kuyper een Algemene Maatregel van Bestuur uit, waarin 
aann de verantwoordelijke minister - Kuyper zelf - alsnog de mogelijkheid werd gegeven om de 
verzorgingg van werklieden aan de werkgever of zijn risicovereniging op te dragen. Hoe vaak van deze 
mogelijkheidd na de invoering van de Ongevallenwet gebruik is gemaakt is niet met zekerheid te zeggen; 
duidelijkk is wel dat verzorging van de geschonden werkman door de werkgever eerder regel dan 
uitzonderingg was.39 In de praktijk bleek de Rijksverzekeringsbank, bij gebrek aan voldoende medisch 
personeel,, eenvoudigweg niet in staat de door het parlement aan haar toebedachte taak naar behoren te 
vervullen.. Zo beschikte de bank bijvoorbeeld in 1905 over welgeteld twee medisch adviseurs om 55.523 
doorr een ongeval getroffen werklieden in alle, vaak moeilijk bereikbare uithoeken van het land te 
bezoeken. . 

Inn de loop van de jaren ontstond bij de bestuurders van de Rijksverzekeringsbank het vermoeden 
datt de eigen-risicodragers misbruik maakten van het gebrek aan controle door hun geschonden 
werkliedenn met 'zachten dwang' zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit vermoeden lijkt te 
wordenn bevestigd door de cijfers in Figuur 7.4. Uit de cijfers blijkt dat het gemiddeld aantal werklieden 
datt zes weken na het ongeval nog altijd niet tot werken in staat was bij de eigen-risicodragende 
ondernemingenn veel kleiner was dan in ondernemingen die bij de Rijksverzekeringsbank waren 
aangesloten.. In 1906 was het verschil opgelopen tot bijna 38 procent. 

Ookk bij de extra controles die de ambtenaren van de bank vanaf het midden van 1908 uitvoerden 
alss onderdeel van het nieuwe beleid werd het vermoeden van misbruik bevestigd. In het jaarverslag van 
19099 schreef het RVB-bestuur: 

Doorr sommige controleerende-geneeskundigen werden opmerkingen gemaakt omtrent het te werk stellen door werkgevers van 
nogg niet geheel valide getroffenen, en wel in dien zin dat de bereidvaardigheid van den werkgever in deze menigmaal 
afhankelijkk is van het gehalte van den werkman, en dat die bereidvaardigheid in sommige deelen des lands meer wordt 
aangetroffenn bij de werkgevers, wier uit de wet voortvloeiend risico is overgedragen aan risico-dragende lichamen, dan bij hen, 
diee bij de Rijksverzekeringsbank zijn aangesloten. 

Uitt Figuur 7.4 lijkt te kunnen worden afgeleid dat ook de extra controles al bijna direct effect sorteerde: 
inn 1908 groeide het verschil tussen de eigen-risicodragende ondernemingen en ondernemingen die bij de 
Rijksverzekeringsbankk waren aangesloten nog met enkele procenten, maar in de twee daaropvolgende 
jarenn halveerde het verschil. 

Nietteminn was het uiteindelijke resultaat van de intensievere controles voor de 
Rijksverzekeringsbankk alles behalve bevredigend. Na 1910 bleef het verschil tussen rond de 20 procent 
stekenn (zie Figuur 7.4). In de jaarverslagen van de Rijksverzekeringsbank drongen de medisch adviseurs 
vann de bank aan op een uitbreiding van het aantal controlerend-geneeskundigen, omdat zij bij de 
bestaandee personele bezetting slechts in staat waren een fractie van het totaal aantal ongevallen te 
onderzoekenn (in 1910 minder dan 5 procent). Aan dit verzoek werd door het Bankbestuur maar in 
beperktee mate gehoor gegeven. In 1911 werd een twaalftal 'assistenten' aan de medische afdeling 
toegevoegd,, waardoor het aantal gecontroleerde ongevallen kon groeien naar ongeveer 11 procent. Van 
eenn verdere uitbreiding van het aantal controleurs - voor de controle van alle ongevallen zouden naar 
schattingg driehonderd extra ambtenaren nodig zijn, terwijl de Rijksverzekeringsbank op dat moment in 
totaaltotaal 182 ambtenaren in dienst had - kon om financiële en politieke redenen echter geen sprake zijn. 
Hett gevolg was dat, bij een 'natuurlijke' groei van het aantal verzekeringsplichtige werklieden, het 
aantall gecontroleerde ongevallen in de daaropvolgende jaren weer geleidelijk halveerde.42 

Zoo hadden de werkgevers uiteindelijk toch gekregen waarnaar zij met zoveel moeite hadden gestreefd. 
Doorr de geslaagde organisatie van de eigen-risicodragers, door de mogelijkheid geschonden werklieden 
zelff te verzorgen en vooral door het grote personeelstekort van de Rijksverzekeringsbank was een 
situatiee ontstaan die sterk overeenkwam met de toestand die Kuyper en de groep-Stork met hun Groot-
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Amendementt hadden trachten te scheppen: een situatie van welhaast volledige zeggenschap over de 
geschondenn werklieden in de eerste weken na een ongeval. 

Tegenn eventueel misbruik van deze vrijheid konden werklieden weinig beginnen, omdat de 
Ongevallenwett hen niet toestond gedurende de wachttijd in beroep te gaan.43 Het is overigens maar de 
vraagg of zij, als dat wel mogelijk was geweest, van een dergelijke bepaling daadwerkelijk gebruik 
zoudenn hebben gemaakt of beter geformuleerd: zouden hebben durven maken. Toen een parlementaire 
commissiee in de jaren tien een onderzoek instelde naar de vermeende negatieve gevolgen van de risico-
overdrachtt bleek geen enkele werkman bereid tegen zijn werkgever te getuigen.44 Zelfs de socialistische 
vakcentralee N W ondervond in 1911 bij een enquête onder haar leden naar dezelfde kwestie veel 
weerstandd bij het verzamelen van informatie. Hoewel de bond een aantal gevallen van wetsontduiking 
bovenn water wist te halen slaagde ook zij er niet in om de werkelijke omvang van het misbruik ook maar 
bijj benadering vast te stellen. 'Men ziet, dat de vrees voor het broodje den arbeider in het "vrije" 
Nederlandd den mond snoert, waardoor de patroons kunnen voortgaan met hun wetsontduiking', aldus de 
vakbond.45 5 

7.33 Heren, boeren en herenboeren: ongevallenverzekering in de landbouw 
Hett vermeende succes van de oude ondernemers bij de uitvoering van de Ongevallenwet inspireerde 
patroonss in andere economische sectoren tot soortgelijke initiatieven. Met name voor de boeren werd de 
verzekeringskwestiee na de eeuwwisseling een urgente aangelegenheid, omdat hun personeel niet onder 
dee Ongevallenwet viel en zij vreesden bij de uitvoering van een toekomstige verplichte verzekering 
buitenn de boot te vallen. Dat deze vrees reëel was bleek toen Kuyper in het voorjaar van 1905 een 
ontwerp-Landbouwongevallenverzekeringg bij de Tweede Kamer deponeerde, een ontwerp dat later door 
Veegenss vrijwel ongewijzigd werd overgenomen. Kuypers voorstel behelsde een verplichte verzekering 
voorr alle werklieden in de agrarische sector, die door lokale Commissies van Aanslag of door 
verenigingenn van werkgevers zou moeten worden uitgevoerd, onder supervisie en controle van de 
Rijksverzekeringsbank.46 6 

Hoewell Kuyper in zijn ontwerp een belangrijke plaats voor de boeren-patroons had ingeruimd 
werdd in landbouwkringen afwijzend op het wetsvoorstel gereageerd. Het bestuur van de grootste 
landelijkee landbouworganisatie, het Nederlandsen Landbouwcomité (NLC), keerde zich met name tegen 
dee naar zijn opvatting te centralistische opzet van het ontwerp. Volgens het Comité ontbeerde de 
Rijksverzekeringsbankk de kennis om de uitvoering van de verzekering op het platteland, waar de 
arbeidsverhoudingenn en de fysieke omstandigheden van streek tot streek verschilden, op bevredigende 
wijzee te begeleiden. Bovendien zou de inzet van Rijksambtenaren bij de uitvoering van de wet de 
verzekeringg veel duurder maken dan strikt noodzakelijk was, aldus het Comité.47 

Desondankss was men ook in landbouwkringen doordrongen van de noodzaak verbeteringen aan te 
brengenn in de arbeidsomstandigheden op het platteland. In het verleden was men er telkens in geslaagd 
hett parlement te bewegen de sector, die het door de landbouwcrisis toch al moeilijk had, buiten de 
socialee wetgeving (onder andere Van Houtens Kinderwetje, de Arbeidswet en de Ongevallenwet) te 
houden.. Nuu de agrarische economie weer begon aan te trekken en het ook in andere bedrijfstakken voor 
dee wind ging werden de boerenpatroons echter geconfronteerd met de keerzijde van dit aanvankelijke 
voordeel.. Steeds vaker verruilden hun arbeiders het platteland voor de stad, waar de lonen hoger, de 
werktijdenn korter en de risico's van de arbeid veel beter verzekerd waren. Om de arbeiders aan het 
plattelandd te binden, maar ook om het parlement een stap voor te zijn, besloot het Landbouwcomité in 
19099 tot de inrichting van een eigen vrijwillige  verzekering en de oprichting van twee organisaties die 
mett de uitvoering van de verzekering werden belast: de Centrale Landbouw-Onderlinge en de Centrale 
Tuinbouw-Onderlinge. . 

Bijj de totstandkoming van de verzekering en beide organisaties zocht en kreeg het Comité steun en 
adviess van het Risicobankbestuur, dat al eerder de uitbreiding van zijn werkterrein naar de landbouw 
hadd overwogen. Het resultaat van deze hechte samenwerking was dat beide onderlinges bijna volledig 
werdenn gemodelleerd naar het beeld van de Risicobank. Net als de groep-Stork koos het 
Landbouwcomitéé voor sterke landelijke organisaties en niet slechts voor de oprichting van plaatselijke 
risicoverenigingen,, zoals op grond van de kritiek op het centralistische karakter van het ontwerp-Kuyper 
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mochtt  worden verwacht.48 Het sluitstuk van de samenwerking tussen het Landbouwcomité en de 
Risicobankk was de benoeming van De Kruijf f tot directeur  van beide onderlinges en de oprichting van 
eenn koepelorganisatie, Centraal Beheer, die de administratie voor  haar  rekening nam en de 
risicoverenigingenn naar  buiten toe vertegenwoordigde. 

Hett  resultaat van al deze inspanningen bleek in de praktij k teleurstellend. Van de naar  schatting 390.000 
landarbeiderss die Nederland aan het begin van de eeuw telde, bleek in de jaren tien nauwelijks 10 
procentt  door  hun patroons bij  de beide onderlinges te zijn aangemeld (zie Tabel 7.5). Deze tegenvaller 
wass enerzijds een gevolg van het ontbreken van een wettelijke verzekeringsp/fc/tf, anderzijds van de 
concurrentiee die beide onderlinges ondervonden van de risicoverenigingen die door  de katholieke 
Nederlandschee Boerenbond in het leven waren geroepen. 

Tabell  7.5 De Centrale Landbouw-Onderlinge, de Centrale Tuinbouw-Onderlinge en de Boerenherverzekering: aantal 
werkgevers-leden,, verzekerd loonbedrag en verzekerde werklieden (in 1911) 

aantal l 
leden n 

Centralee Landbouw-Onderlinge en , _8g 

Centralee Tuinbouw-Onderlinge 
Boerenherverzekeringg 2.936 

verzekerd d 
loonbedrag g 

(xlOOO) ) 

9.582 2 

1.845 5 

aantal l 
verzekerde e 
werklieden n 

34.840 0 

6.710 0 

gemiddeldd aantal 
werklieden n 

perr lid 

6,0 0 

2,3 3 

Toelichting: : 
1.. Om de aantallen en bedragen enigszins vergelijkbaar te maken zijn van de Centrale Landbouw-Onderlinge en de Centrale 

Tuinbouw-Onderlingee het bedrag en de aantallen van eind 1910 (ongeveer anderhalfjaar na oprichting), en van de 
Boerenherverzekeringg die van 1911/1912 (eveneens ongeveer anderhalfjaar na oprichting) genomen. 

2.. De aantallen verzekerde werklieden en de gemiddelde aantallen werklieden per lid zijn berekend door de verzekerde 
loonbedragenn tee delen door het gemiddelde jaarloon van landarbeiders in 1911 (fl. 275) zoals dat door de vakbond N W 
wass berekend. 

Dezee concurrentieslag tussen het Landbouwcomité en de Boerenbond was te herleiden tot de 
ontstaansgeschiedeniss van beide organisaties en het specifieke karakter  van hun respectieve achterban. 
Hett  Landbouwcomité was in 1884 ontstaan als koepelorganisatie van diverse provinciale 
'landbouwmaatschappijen'.. Deze landbouwmaatschappijen waren van oorsprong geen 
boerenbelangenorganisatiess in de strikt e betekenis van het woord. Zij  waren rond het midden van de 
negentiendee eeuw opgericht door  landedelen en 'deftige heeren' uit de steden, die vanuit een 
romantischee voorstelling van het plattelandsleven en belangstelling voor  landbouwtechnische zaken 
geregeldd studiebijeenkomsten belegden en agrarische tentoonstellingen organiseerden.50 Voor 
eenvoudigee boeren met praktische agrarische kennis was in deze maatschappijen meestal geen plaats. 
Voorzoverr  zij  toegankelijke waren voor  ervaringsdeskundigen betrof het voornamelijk rijke  herenboeren 
vann de Friese, Groningse en Hollandse klei- en veengronden, die in de dorpen doorgaans de dienst 
uitmaaktenn en in enkele gevallen zelfs op nationaal niveau tot de 'aanzienlijken' werden gerekend,51 

Onderr  invloed van de landbouwcrisis en de opkomst van de sociale kwestie verloren de 
landbouwmaatschappijenn vanaf het begin van de jaren tachtig van de negentiende eeuw geleidelijk aan 
hunn vrijblijvend e karakter  en gingen zij  zich meer  en meer  op politieke kwesties oriënteren. Om de 
toegangg tot de nationale politieke arena te vergemakkelijken besloten zij  in 1884 tot de oprichting van 
hett  landelijke Landbouwcomité, en om hun organisaties een meer  representatief karakter  te verschaffen 
opendenn zij  in de jaren negentig hun poorten voor  de talrijk e boerenbondjes die sinds het begin van de 
landbouwcrisiss waren ontstaan. Als beloning voor  deze inspanningen werd het Comité in 1893 door  de 
regeringg erkend als enige representatieve vertegenwoordiger  van de agrarische sector  en in die 
hoedanigheidd toegelaten tot diverse adviescommissies en overlegorganen.52 

Dee incorporatie van de boerenbonden in het Landbouwcomité leidde echter  al na enkele jaren tot grote 
internee spanningen. Deze spanningen waren primair  een gevolg van het standsverschil tussen de 
achterbannenn van de boerenbonden en de landbouwmaatschappijen. De boerenbonden 
vertegenwoordigdenn vooral de keuterboeren van de voorheen gefeodaliseerde Brabantse zandgronden: 
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'Kleinee boeren, katholiek, kinderrijke gezinnen, armoede a la Van Gogh en Antoon Coolen. Enkele 
bunderss grond, aardappelen, rogge, wat kippen en een paar koeien moeten in het levensonderhoud 
voorzien',, aldus G. Wildenbeest.53 In het Landbouwcomité voelden de bestuurders van de boerenbonden 
zichh al snel overvleugeld door de aristocraten en herenboeren, die zij ervan betichtten enkel oog te 
hebbenn voor het agrarische grootbedrijf. Daarbij hadden de boerenbonders weinig op met de 
vrijhandelspolitiekk die door de landbouwmaatschappijen werd beleden en die zij beschouwden als een 
bedreigingg voor hun toch al precaire bestaan.54 In die zin was de positie van de boerenbonders 
vergelijkbaarr met die van de kathoHeke fabrikanten: het was niet zozeer hun geloofsovertuiging die hen 
onderscheiddee van hun conservatieve tegenhangers, maar veeleer hun achtergestelde economische 
positiee en afwijkende (handels-) politieke opvattingen. 

Anderss dan de katholieke fabrikanten weigerden de boerenbonders echter te berusten in de dominantie 
vann de oude elite. In 1896 stichtten zij een eigen koepelorganisatie, de Nederlandsche Boerenbond, die 
formeell lid werd van het Landbouwcomité (noodzakelijk vanwege de officiële status van het Comité), 
maarr voor het overige een eigen koers ging varen, ook op het terrein van de sociale verzekeringen. In 
19099 wees de Boerenbond een verzoek van Centraal Beheer om tot de beide onderlinges toe te treden 
vann de hand en organiseerde de bond een eigen verzekering die door een landelijke 
'Boerenherverzekering'' en de diverse provinciale onderbonden werd uitgevoerd.56 

Hett succes van deze verzekering bleek echter nog geringer dan dat van het Landbouwcomité. Eind 
1911,, anderhalfjaar na de oprichting, hadden zich nog nauwelijks drieduizend boeren en tuinders bij de 
verzekeringg van de Boerenbond aangesloten, samen goed voor nauwelijks zevenduizend landarbeiders 
off 1,8 procent van alle werklieden in de agrarische sector (zie Tabel 7.5). Desondanks betekende de 
organisatiee van een eigen verzekering, los van het Landbouwcomité, voor de Boerenbond een kleine 
triomf,, omdat zij voor het eerst in het bestaan van hun koepelorganisatie had aangetoond op eigen benen 
tee kunnen staan. 

Voorr de betrokken werklieden in de land- en tuinbouw maakte het evenwel weinig verschil of hun 
patroonn koos voor een verzekering bij Centraal Beheer of de Boerenbond. Zij bleven voor financiële 
steunn bij arbeidsongeschiktheid aangewezen op de welwillendheid van hun baas, die zelf 
verantwoordelijkk was voor de aangifte van ongevallen en bovendien direct betrokken was bij de 
onderlingee die over de toekenning van een rente besliste. Daarbij waren de uitkeringspercentages van 
beidee verzekeringen doorgaans erg laag en gold meestal een lange 'karenztijd' (de periode waarin de 
verzekerdee geen recht heeft op een uitkering), die kon oplopen tot vier weken.57 

Dee socialistische vakcentrale N W had dan ook weinig goede woorden over voor de initiatieven 
vann beide landbouworganisaties, die zij 'zeer goedkoop [...] voor de boeren, doch zeer slecht voor de 
arbeiders'' noemde.58 Voor verzet tegen de boeren-patroons bestond op het platteland echter geen enkele 
basis.. Niet alleen was de organisatiegraad in de agrarische sector bijzonder laag - in 1910 was minder 
dann één procent van landarbeiders lid van een vakbond59 - tevens gold op het platteland nog de oude 
standenhiërarchie,, die iedere vorm van opstandigheid vrijwel ondenkbaar maakte. 'Over het algemeen 
bungeldenn de landarbeiders in sociaal en economisch opzicht absoluut onder aan de beroepsladder' of, 
zoalss een tijdgenoot het uitdrukte: 

Hijj is en blijft in alle dingen knecht; in de week en op Zondag, tijdens en na zijn werk. Op grievende wijze wordt hem soms dat 
standsverschill door degenen, die menigmaal in ontwikkeling weinig boven hem staan, voelbaar gemaakt. 

7.44 Het conservatieve netwerk 
Inn dit hoofdstuk is beschreven hoe de groep-Stork er vlak na de eeuwwisseling in slaagde niet alleen een 
groott deel van de oude ondernemers rond de Risicobank en later Centraal Beheer te organiseren, maar 
ookk verschillende organisaties van boeren en middenstanders aan zich te binden. De toetreding van de 
middenstanderss en (heren-)boeren tot deze conservatieve organisaties was des te opmerkelijker, omdat 
velenn van hen aan het einde van de negentiende eeuw deel hadden uitgemaakt van bewegingen die een 
tamelijkk drastische hervorming van het Nederlandse staatsbestel en van de bestaande maatschappelijke 
verhoudingenn hadden nagestreefd. In de ARP en Liberale Unie hadden boeren en middenstanders zich 
mett succes ingezet voor uitbreiding van het kiesrecht en herziening van de kerk- en schoolpolitiek. In de 
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lokalee kerken waren de boeren en middenstanders in korte tijd uitgegroeid tot een factor van belang en 
inn de lokale en nationale politiek kon, na de uitbreiding van het kiesrecht in 1887 en 1897, geen enkele 
partijj meer om hen heen. 

Nuu de meeste doelen waren bereikt leken de boeren en middenstanders echter gaandeweg tot het besefte 
komenn dat een voortzetting van de hervormingspolitiek niet langer in hun voordeel was, sterker: hun 
maatschappelijkee positie alleen maar kon schaden. Algemeen kiesrecht en nieuwe sociale wetgeving 
zoudenn het kleine standsverschil met de werklieden teniet kunnen doen en hun zelfrespect en aanzien 
kunnenn aantasten. A. de Swaan schrijft hierover: 

Beschermdd door de sociale wetgeving en gedekt door nationale verzekeringen waren de loonarbeiders niet langer ten prooi aan 
verpauperingg bij de eerste tegenspoed. Maar daarmee verviel een beslissend onderscheid tussen de kleine middenstand en de 
arbeidersklasse.. Een verschil dat de kern van het statusonderscheid uitmaakte. 

Tussenkomstt van de staat in de arbeidsverhoudingen zou bovendien de positie van de boeren en 
middenstanderss als patroon kunnen ondermijnen, onder meer omdat hun knechten en dienstbodes als 
gevolgg hiervan in tijden van nood niet langer van hun gunst afhankelijk waren. 

Ditt gevoel van bedreiging werd versterkt door de opkomst het grootwinkelbedrijf en van de 
zogenoemdee 'consumenten-' of 'verbruikscoöperaties', inkoopverenigingen van vooral socialistische 
arbeiders,, die vanaf het einde van de negentiende eeuw overal in het land waren opgericht. Hoe groot de 
invloedd van deze nieuwe concurrenten op de economische positie van de middenstanders was is niet met 
zekerheidd te zeggen. Duidelijk is wel dat de opkomst van de coöperaties en het grootwinkelbedrijf het 
eindee markeerde van de bloeiperiode die de Nederlandse middenstand sinds de jaren zestig en zeventig 
vann de negentiende eeuw had doorgemaakt. 

Dee groeiende angst van de middenstanders voor deze bedreigingen was in 1903 aanleiding tot de 
oprichtingg van een landelijke belangenorganisatie, de Nederlandsche Middenstandsbond (NMB). 
Officieell afficheerde de NMB, waarin winkeliers en ambachtslieden met een verschillende 
levensbeschouwingg tot aan de Eerste Wereldoorlog gebroederlijk samenwerkten, zich als een 'neutrale' 
organisatie,, die zich verre wenste te houden van de Haagse tegenstellingen.63 In de praktijk ontpopte de 
NMBB zich echter al snel als een conservatief gezelschap dat zich niet alleen bezighield met de strijd 
tegenn verbruikscoöperaties en oneerlijke concurrentie, maar ook met het kiesrecht, de sociale wetgeving 
enn de handelspolitiek.64 Daarmee raakte de NMB gaandeweg verzeild in kringen van de BVL, aan welke 
partijj zij vanaf de jaren tien ook diverse bestuurders zou leveren. 

Zoo ontstond door de samenklontering van diverse organisaties van boeren, middenstanders en oude, 
aristocratischee ondernemers in het eerste decennium van de twintigste eeuw een machtig netwerk met 
eenn zeer behoudende inslag.65 Dit netwerk bestond uit vijf kernorganisaties, waarvan de BVL en 
Centraall Beheer de belangrijkste waren (zie Figuur 7.6). 

Hett netwerk werd bijeengehouden door talrijke 'personele unies', dat wil zeggen dat leiders van de 
organisatiess bestuursfuncties van meerdere organisaties combineerden en zo de band tussen deze 
organisatiess en de samenhang in het netwerk verstevigden. Zo was Stork niet alleen voorzitter van de 
Vereenigingg van Nederlandsche Werkgevers, maar ook Eerste Kamerlid voor de BVL, commissaris van 
dee Risicobank en lid van de Raad van Toezicht van Centraal Beheer. Andere bestuurders verbonden in 
hunn persoon de kernorganisaties met clubs en verenigingen die zich in de periferie van het netwerk 
bevondenn en zich in dezelfde geest als de kernorganisaties met specifieke onderwerpen bezighielden. 
Smissaertt was bijvoorbeeld niet alleen secretaris van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, de 
Risicobankk en Centraal Beheer, maar ook bestuurslid van Het Vrije Ruilverkeer en de Vereeniging voor 
Armenzorgg en Weldadigheid, een organisatie die we later nog zullen tegenkomen. In totaal zouden in de 
periodee 1894-1940 meer dan vijftig personen dergelijke dubbelfuncties vervullen (zie Bijlage 7). 

Inn dit boek zal ik het netwerk verder aanduiden met het adjectief 'conservatief, hoewel deze aanduiding 
doorr de tijdgenoten niet, of althans niet exclusief, voor de hier genoemde organisaties werd gebruikt.66 
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Dee eerste reden is dat andere aanduidingen, die wél door tijdgenoten en later door historici werden 
gebruikt,, niet voldoen. Zo is bijvoorbeeld de term 'conservatief-liberaal', waarmee de BVL dikwijls 
werdd en wordt aangeduid, niet op alle organisaties en personen in het netwerk van toepassing, omdat 
ookk sommige personen uit confessionele kring tot het netwerk gerekend konden worden. 

Figuurr  7.6 Het conservatieve netwerk 
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Toelichting: : 
1.. De dikte van de lijnen tussen de organisaties weerspiegelt het relatieve aantal personele unies. 
2.. De Liberale Unie, CHU, katholieke partij en ARP zijn licht afgedrukt omdat er wel enige personele 

uniess tussen deze partijen en enkele van de overige organisaties bestonden, maar zij niet echt deel 
uitmaaktenn van het conservatieve netwerk. 

3.. Zie voor de lijst van personen en personele unies en de bronnen: Bijlage 7 

Dee tweede reden voor het gebruik van het adjectief conservatief is dat zij uitdrukt waar het de 
organisatiess en personen die deel uitmaakten van het netwerk om te doen was. K. Epstein onderscheidt 
driee vormen van conservatisme: het 'reactionaire of restauratieconservatisme', het 'status-quo-
conservatisme'' en het 'hervormingsconservatisme'.67 Het conservatisme van de organisaties en personen 
inn het conservatieve netwerk bevond zich ergens tussen beide eerste vormen in. De samenkomst van de 
oudee maatschappelijke groepen van middenstanders, (heren-)boeren en aristocratische ondernemers in 
eenn breder organisatieverband was in zekere zin een 'logisch' uitvloeisel van de overeenkomstige 
situatiee waarin deze groepen zich bevonden. Zij werden, althans voelden zich bedreigd door de opkomst 
vann de arbeidersbeweging, de democratisering van de politieke en sociale verhoudingen en de 
toenemendee bemoeienis van de staat met de samenleving ten gunste van de werklieden. 

Dezee angst voor nivellering kwam onder meer tot uitdrukking in het Beginsel-program van de BVL 
datt in 1908 verscheen: 

Haastt ieder sociaai vertoog in onze dagen gaat stilzwijgend of welgeformuleerd uit van de stelling, dat het 'de arbeidende 
klasse'' is die de dupe werd van onze huidige maatschappelijke organisatie. Eene in haar algemeenheid zeker niet te 
onderschrijvenn bewering! Het is niet de loonarbeider alleen die, als zwakkere in den maatschappelijke strijd, een onvoldoend 
deell der gezamenlijke voortbrenging ontvangt. In iedere klasse, in iedere stand zijn er zulken. Menig werkgever voelt het hoofd 
langzaamm onder water zinken. Menig winkelier kan, bij heel simpele levensstandaard, nauwelijks met zestien uren daags werken 
enn zorgen de twee einden van het jaar bijeen brengen. 
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Dee BVL achtte de groeiende aandacht voor het lot van de werklieden en de pogingen om daarin 
verbeteringg te brengen zowel uit economisch als moreel oogpunt verwerpelijk. Wat de werklieden 
volgenss de partij ontbeerden was 'leiding'. Mede om die reden pleitte de BVL in het Beginsel-program 
voorr hervorming van het constitutionele bestel. Zo zou onder meer door inperking van de macht van de 
Tweedee Kamer, versterking van de positie van de Eerste Kamer en herinvoering van het censuskiesrecht 
opp gemeentelijk niveau 'een al te sterke beïnvloeding onzer wetgeving door tijdelijke stroomingen in de 
onderstee lagen der maatschappij, de zoo gevaarlijke overheersching van het getal' moeten worden 
voorkomen.699 In die zin streefde de Bond de facto naar herstel van situatie zoals die enkele decennia 
daarvoorr nog bestond. 

Tegenn de 'gevaarlijke overheersching van het getal' bleek het conservatieve netwerk voor het ogenblik 
nietteminn een machtig wapen. De snelheid waarmee de aristocraten, boeren en middenstanders erin 
geslaagdd waren hun belangen te organiseren en hun verenigingen met elkaar te verbinden gaf hun 
tijdelijkk een voorsprong op de werklieden en nieuwe ondernemers, die het voorlopig aan de intellectuele 
kracht,, het leiderschap en het inzicht in de werking van politieke processen ontbrak om hun belangen 
mett dezelfde voortvarendheid te organiseren.70 

Dee beschikking over deze netwerken gaf de oude standen ook een voorsprong op lieden die de 
diversee belangen langs andere lijnen wilden organiseren: de verzuilers. Met succes appelleerden met 
namee de liberale aristocraten voortdurend aan de gemeenschappelijke afkomst en belangen van hun 
standgenotenn in confessionele kring. Het resultaat was dat verschillende katholieke en protestants-
christelijkee aristocraten zich vaak openlijk achter de doelstellingen van de conservatieve organisaties 
plaatstenn en daarvan in sommige gevallen zelfs bestuurszetels accepteerden.71 In het volgende hoofdstuk 
zall blijken dat deze oude standbinding in de strijd om de sociale zekerheid vooralsnog van 
doorslaggevendee betekenis was. 



Hoofdstukk 8 

Confessionelee standenstrijd: de Talma-wetten (1908-
1913) ) 

Ondankss het succes van de aristocraten, boeren en middenstanders bij de organisatie van hun belangen 
groeidee de invloed van de democraten in het parlement na de eeuwwisseling snel. Met name in de 
katholiekee partij en ARP verscheen in deze jaren een nieuwe generatie van democraten, die haar 
standpuntenn veel zelfbewuster naar voren bracht en zich minder gelegen liet liggen aan de 
aristocratischee heren die tot dan toe de koers van beide partijen grotendeels hadden bepaald. In de 
katholiekee partij werd deze nieuwe generatie geleid door mannen als Aalberse en Nolens, die in deze 
periodee eveneens actief betrokken waren bij de organisatie van de katholieke werklieden.1 Hoe 
invloedrijkk de katholieke democraten in de jaren na de eeuwwisseling reeds waren bleek toen na de 
doodd van Schaepman in 1903 hun leider, de jonge priester W.H. Nolens (1860-1931), zich in korte tijd 
wistt op te werken tot de nieuwe voorman van de katholieke Tweede Kamerfractie. In de daaropvolgende 
decenniaa zou Nolens zich ontpoppen als een briljant en voorzichtig strateeg die de macht van de 
aristocratenn in de katholieke partij langzaam maar zeker wist terug te dringen, onder meer door het 
aantall vertegenwoordigers van de werklieden en nieuwe ondernemers in de katholieke Tweede 
Kamerfractiee geleidelijk aan te vergroten.2 

Eenn soortgelijke ontwikkeling deed zich voor in de ARP. Ook hier keerde een groep van jonge 
democratenn zich na de eeuwwisseling tegen de behoudende politiek van aristocraten in hun partij, maar 
ookk tegen partijleider Kuyper, die naar hun opvatting in het verleden te zeer de belangen van de 
behoudendee elementen in de partij had gediend. Toen in 1908 het liberale kabinet-De Meester in de 
Tweedee Kamer ten val werd gebracht trotseerden de jonge democraten de wil van Kuyper en vormden 
zijj samen met een aantal katholieke democraten een confessioneel coalitiekabinet onder leiding van de 
antirevolutionairr Th. Heemskerk.3 

8.11 Talmas wetsontwerpen 
Eenn van de leiders van de nieuwe generatie antirevolutionaire democraten was dominee A.S. Talma 
(1864-1916),, als minister van Nijverheid, Landbouw en Handel in het kabinet-Heemskerk de 
eerstverantwoordelijkee voor het sociale beleid. Talma was jarenlang een van de voormannen geweest 
vann de protestants-christelijke vakbond Patrimonium, die zich onder zijn leiding grotendeels aan de 
bevoogdingg van de hogere standen had ontworsteld. Vanwege zijn pleidooien voor sociale wetgeving en 
algemeenn kiesrecht, maar ook vanwege zijn zelfverzekerde en vaak confronterende manier van optreden 
werdd Talma volgens W.H. de Beaufort in 'zijn eigen partij [...] door de aristocratische bestanddeelen 
zeerr sterk gewantrouwd'. Zij betichtten hem van 'staatssocialistische' opvattingen en noemden hem 'een 
volksmenner'.4 4 

Talmaa was een groot bewonderaar van Kuyper, met name van diens analyse van en oplossingen 
voorr de sociale kwestie. Desondanks trok Talma direct na zijn aantreden als minister enkele van 
Kuyperss vroegere wetsontwerpen in, omdat hij de opzet daarvan strijdig achtte met de antirevolutionaire 
beginselen.. Met Kuyper was Talma van mening dat de uitvoering van de sociale verzekeringen zoveel 
mogelijkk in handen van de belanghebbenden moest worden gelegd, maar anders dan zijn voorganger, 
diee daarmee in de praktijk voornamelijk de werkgevers had bedoeld (zie zijn Groot-Amendement, § 
6.2),, rekende Talma daartoe ook de werklieden. Werkgevers en werklieden waren naar zijn opvatting 
gelijkwaardigg en dienden derhalve gelijkelijk met de kosten én de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoeringg van het sociale stelsel te worden belast. Een bijkomend voordeel van een dergelijke bipartite 
opzett was volgens Talma dat beide groepen leerden samen te werken, waardoor uiteindelijk ook het 
antagonismee tussen beide geleidelijk zou kunnen verdwijnen.5 
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Mett  deze ideeën over  de verhouding tussen werkgevers en werklieden brak Talma, net als de 
democratenn in het liberale en socialistische kamp, met de sociale verhoudingen van de oude orde, maar 
dezee breuk was in het geval van Talma en een deel van de confessionele democraten niet compleet. 
Talmaa verwierp de hiërarchie tussen de standen, die in de oude orde had bestaan, maar  ging er  impliciet 
nogg altij d vanuit dat deze sociale categorieën gesloten waren en bleven - dat kortom een arbeider  altij d 
arbeiderr  en een zelfstandige altij d zelfstandig zou blijven. Dat deze conceptie van, wat ik maar  zal 
noemen,, een 'gekantelde standensamenleving', een samenleving van gelijke maar  gesloten en 
nevengeschiktee sociale categorieën, in de praktij k onhoudbaar  was zal later  nog blijken. 

Talmass opvattingen over  de verhoudingen tussen werkgevers en werklieden kwamen tot uitdrukkin g in 
hett  ontwerp-Radenwet dat de minister  in jul i 1910 aan de Tweede Kamer presenteerde. In dit 
wetsvoorstell  werd de uitvoering van toekomstige sociale verzekeringen opgedragen aan zogenaamde 
Radenn van Arbeid, die overal in het land (in totaal in circa tachtig verschillende regio's) zouden moeten 
wordenn opgericht. Elke Raad was gelijkelij k samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en 
werklieden,, die direct via het systeem van evenredige vertegenwoordiging werden gekozen. De Raad 
stondd onder  voorzitterschap van een onafhankelijk jurist , die door  de Kroon werd benoemd. 

Tabell  8.1 Ontwerp-Radenwet (Talma, 1910) 

Aard:Aard: Oprichting van organen voor medewerking bij en uitvoering van wetten en Algemene Maatregelen van 
Bestuurr 'den arbeid betreffende'. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Sociale verzekeringen en andere wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur 'den arbeid betreffende'. 

Premie:Premie: n.v.t. 
Uitkering:Uitkering: n.v.t. 
Uitvoering:Uitvoering: Op te richten regionale Raden van Arbeid: Vi arbeiders, Vi werkgevers (beide groepen gekozen volgens 

evenredigee vertegenwoordiging per Raad door respectievelijk arbeiders in vaste loondienst, en 
werkgeverss (naar rato van aantal arbeiders in dienst), voorzitter en plaatsvervangend voorzitter (beiden 
onafhankelijkk en benoemd door Kroon). 

Toezicht:Toezicht: Op te richten Verzekeringsraden: lA arbeiders, Vi werkgevers (beide groepen gekozen door respectievelijk 
arbeiderss en werkgevers van Raden van Arbeid in betreffende district). 

Beroep:Beroep: Kroon. 
Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. Voor het eerst wordt in een verzekeringswetsontwerp gesproken van 'arbeider' in plaats van 

'werkman'.. In volgende ontwerpen wordt soms de term 'arbeider' en soms de term 'werkman' gebezigd. 
2.. De Rijksverzekeringsbank is dee beheerder van de diverse verzekeringsfondsen. 

Opmerkelij kk  waren de taken die Talma de Raden van Arbeid had toebedacht. Naast de uitvoering van 
socialee verzekeringen zouden zij  volgens het ontwerp in de toekomst tevens kunnen worden belast met 
dee implementatie van wetten en zelfs met het uitvaardigen van verordeningen op andere terreinen 'den 
arbeidd betreffende'. Een concrete omschrijving van deze terreinen gaf Talma in zijn wetsontwerp echter 
niet.77 De bepaling maakte niettemin duidelijk hoe ambitieus zijn visie op de sociale wetgeving was: 
uiteindelij kk  streefde hij  naar  een complete institutionalisering van de arbeidsverhoudingen, waarbij 
werkgeverss en werklieden zélf verantwoordelijk waren voor  wetgeving en uitvoering en voor  de 
overheidd slechts een rol als bemiddelaar  en arbiter  was weggelegd. 

Mett  deze herschikking van de arbeidsverhoudingen maakte Talma zelf een begin door  de uitvoering van 
eenn ziekteverzekering en een invaliditeits- en ouderdomsverzekering, waarvoor  hij  enkele maanden later 
ontwerpenn bij  de Tweede Kamer indiende, bijna geheel aan de Raden van Arbeid op te dragen. Van 
beidee ontwerpen liet alleen het eerste nog enige ruimt e voor  het particulier  initiatief . Dit ontwerp-
Ziektewett  voorzag in een verplichte verzekering van alle werklieden in vaste dienst tegen loonderving 
alss gevolg van ziekte of zwangerschap. Anders dan zijn voorgangers had Talma in zijn voorstel echter 
geenn verzekering tegen ziektekosten opgenomen. In plaats daarvan kende het ontwerp de bepaling dat 
slechtss die werklieden, die konden aantonen dat zij  bij  een erkend particulier  ziekenfonds waren 
aangesloten,, voor  ziekengeld in aanmerking kwamen.8 
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Tabell  8.2 Ontwerp-Ziektewet tevens ontweqvwijziging-Ongevallenwet-1901 (Talma, 1910) 

Aard:Aard: Verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van ziekte en bevalling (loonderving, niet verzorging). 

Reikwijdte:Reikwijdte: Arbeiders in vaste loondienst, met loongrens, uitgezonderd dienstboden en spoorwegpersoneel 
Arbeiderss dienen te zijn aangesloten bij een door de wet erkend ziekenfonds. 
Mogelijkheidd voor niet-verplicht-verzekerden (m.n. losse arbeiders) om een vrijwillige verzekering af te 
sluiten. . 

Premie:Premie: V2 Werkgever, lA arbeider 
Uitkering:Uitkering: Minimumuitkering van 50 procent van het laatstverdiende loon. 

Duur:: maximaal drie maanden, dan (indien verplicht verzekerd tegen ongevallen) Ongevallenwet 
Tevenss zwangerschap en bevalling. 

Uitvoering:Uitvoering: Raden van Arbeid. 

Toezicht:Toezicht: Verzekeringsraden. 

Beroep:Beroep: Raden van Beroep en Centrale Raad van Beroep. 
Geschillenn tussen Raden van Arbeid, tussen Verzekeringsraden onderling of tussen Raden van Arbeid en 
Verzekeringsraden:: Kroon. 
Geschillenn tussen Raden van Arbeid en ziekenfondsen: burgerlijke rechter. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. Karenztijd van vier dagen. 
2.. In overleg met de Commissie van Voorbereiding verhoogde Talma de minimumuitkering later van 50 
naarr 70 procent van het laatstverdiende loon. 
3.. Onder arbeiders in vaste loondienst wordt verstaan: arbeiders met een dienstverband van tenminste vier 
dagen. . 
4.. Door een ongeval getroffen arbeiders vallen in de eerste drie maanden niet langer onder de 
Ongevallenwet,, maar onder de Ziektewet Losse arbeiders (indien niet vrijwillig verzekerd tegen ziekte) 
zijnn krachtens de wet gedurende de eerste drie maanden verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van 
ongevallen.. Premie voor rekening van de werkgever. 

Dee uitvoering van Talmas tweede verzekeringsvoorstel, het ontwerp-Invaliditeits- en Ouderdomswet, 
wass wel exclusief opgedragen aan de Raden van Arbeid. Dit ontwerp behelsde een verplichte 
verzekeringg van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van invaliditei t en invaliditei t door  ouderdom, 
waarbijj  elke werkman die de leeftijd van 70 jaar  was gepasseerd geacht werd tot de laatste categorie te 
behoren.. Voor  werklieden die bij  de invoering van de wet 70 jaar  of ouder  waren en voor  werklieden die 
vanwegee hun gevorderde leeftijd nooit meer  in staat zouden zijn de gehele premie te betalen waren in de 
wett  speciale overgangsbepalingen opgenomen. De eerste groep zou na invoering van de wet aanspraak 
kunnenn maken op een gratis rente, terwij l de tweede groep door  de overheid geleidelijk in de 
verzekeringg zou worden ingekocht. Beide regelingen zouden worden bekostigd uit een verhoging van de 
invoertarievenn op een aantal nader  te bepalen producten. Tijdens de behandeling van de Invalidheitswet 
inn de Tweede Kamer, in februari 1913, nam Talma een amendement over  van de SDAP-er  J.E.W. Duys, 
mett  daarin de bepaling dat de eerste kosteloze rentes reeds een halfjaar  na de inwerkingtreding van de 
wett  zouden worden uitgekeerd.10 

Hett  sluitstuk van Talmas verzekeringsplannen was een voorstel tot wijziging van de Ongevallenwet-
1901.111 Deze wijziging was noodzakelijk, omdat bij  de praktische uitvoering van de wet in de loop der 
jarenn allerlei vaagheden en inconsequenties aan het licht waren gekomen. Toen het wijzigingsvoorstel 
echterr  werd gepubliceerd bleek tot ieders verrassing dat Talma van de gelegenheid gebruik had gemaakt 
doorr  ook de Ongevallenwet een plaats te geven in zijn verzekeringssysteem. Talma stelde voor  om de 
werkliedenn die onder  zijn Ziektewet zouden vallen en door  een ongeval werden getroffen gedurende de 
eerstee drie maanden niet langer  een uitkerin g uit de ongevallenkassen te verstrekken, maar  uit de 
fondsenn van de Raden van Arbeid. 
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Tabell  8.3 Ontwerp-Invaliditeits- en Ouderdomswet (Talma, 1911) 
Aard:Aard: Wettelijke verplichting voor werklieden om zich en hun echtgeno(o)t(e) te verzekeren tegen de geldelijke 

gevolgenn van invaliditeit en invaliditeit door ouderdom. 
Reikwijdte:Reikwijdte: Verplichte verzekering: arbeiders in loondienst, jonger dan 35 jaar, met loongrens. 

Uitgezonderdd spoorwegpersoneel. 
Vrijwilligee verzekering: arbeiders ouder dan 35 jaar en kleine zelfstandigen, met loongrens. 

Premie:Premie: Verplichte verzekering: V2 werkgever, V2 arbeider. 
Vrijwilligee verzekering: arbeider/kleine zelfstandige. 
Hoogtee afhankelijk van loon en leeftijd. 
Staatt betaalt administratiekosten en een vaste bijdrage gedurende overgangsperiode van 75 jaar. 

Uitkering:Uitkering: Hoogte afhankelijk van premie en aantal jaren waarin premie is betaald 
Gedurendee eerste 24 jaar na inwerkingtreding van de wet zijn alle uitkering aan een maximum (fl. 2,- per 
week)) gebonden. 
Werkliedenn die bij in werkingtreden van wet reeds 70 jaar zijn: voormalig kostwinners: fl. 1,50 per week, 
echteliedenn waarvan ook de partner een kosteloze rente ontvangt: fl. 2,- per week. 
Geenn weduwerente, wel wezenpensioen (tot 13 jarige leeftijd). 

Uitvoering:Uitvoering: Raden van Arbeid. 

Toezicht:Toezicht: Verzekeringsraden. 

Beroep:Beroep: Raden van Beroep en Centrale Raad van Beroep. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. Een arbeider is volgens de wet invalide, wanneer hij niet in staat is eenderde of meer van zijn oude 
loonn te verdienen. 
2.. De werkgever betaalt de gehele premie, maar is gerechtigd maximaal de helft daarvan in te houden op 
hett salaris van de arbeider. 
3.. Karenztijd: invaliditeitsrente: 150 premieweken; ouderdomsrente: 1248 premieweken. 
4.. De staatsbijdrage wordt bekostigd uit een verhoging van de invoerrechten (zie Tariefwet-Kolkman). 
5.. Werklieden die bij de inwerkingtreden van de wet reeds 70 jaar zijn ontvangen een gratis rente op 
voorwaardee dat zij in de voorafgaande tien jaar ten minste 156 weken hebben voldaan aan de termen die 
dee wet stelt (Artikel 369). 

Technischh beschouwd was deze wijziging begrijpelijk: door de invoering van de Ziektewet was een 
formelee afbakening van het werkterrein van de Raden van Arbeid enerzijds en de Rijksverzekeringsbank 
enn risicoverenigingen anderzijds op den duur onvermijdelijk. Tactisch gezien bleek het 
wijzigingsvoorstell en vooral de keuze van het tijdstip waarop het werd aangekondigd echter een ernstige 
politiekee taxatiefout. In de praktijk kwam de maatregel neer op een overheveling van ruim 90 procent 
vann de ongevallen naar de Raden van Arbeid en derhalve vrijwel zeker de ondergang van 
risicoverenigingenn als de Centrale Werkgevers Risicobank.13 Of Talma een dergelijke ontwikkeling zou 
betreurenn is onwaarschijnlijk, omdat hij in het openbaar herhaaldelijk had laten doorschemeren de 
risico-overdrachtt te beschouwen als een van de belangrijkste oorzaken van ongevalverzwijging en ook 
inn zijn eigen ontwerpen de mogelijkheid van risico-overdracht had uitgesloten.14 Door de overheveling 
echterr op dit moment aan te kondigen legde Talma zélf een verband tussen de wijziging van de 
Ongevallenwett en de andere wetsontwerpen en mobiliseerde hij in zekere zin zélf een breed verzet tegen 
zijnn beleid. 

8.22 Vrijzinni g monsterverbond 
Dezee taxatiefout van Talma was des te ernstiger, omdat de wijziging van de Ongevallenwet niet alleen 
dee werkgevers zou treffen, maar ook de verzekerde werklieden. Overheveling van de minder ernstige 
ongevallenn van de Ongevallenwet naar de Ziektewet zou in de praktijk immers betekenen dat de 
werkliedenn via de Ziektewet een deel van de premie voor de ongevallenverzekering zelf zouden moeten 
betalen,, terwijl de premie van de Ongevallenwet geheel door de werkgevers werd opgebracht. Deze 
'gepeperdee nota' van de minister deed de socialisten van de SDAP en de N W hun bezwaren tegen de 
uitvoeringsorganisatiee van de Ongevallenwet tijdelijk vergeten en front maken tegen het ontwerp-
Ziektewet.. In het socialistische dagblad Het Volk werd het voorstel van de minister, die vanwege zijn 
populariteitt onder de protestants-christelijke werklieden in socialistische kring toch al weinig gezien 
was,, * bedrog' genoemd en een bevestiging van 'de mislukking van minister Talma als sociaal 
hervormer'.15 5 
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Opp dit negatieve oordeel van de socialisten werd door  werkgevers van Centraal Beheer  ingespeeld. 
Inn De Risicobank noemden zij  de wijziging van de Ongevallenwet voor  de werklieden een 'schromelijke 
onbillijkheid' : : 

Menn noemt het terecht een inbreuk op een verkregen recht der arbeiders, dat zij, door de overdracht van een deel der ongevallen 
opp de ziekenkassen, gedwongen zullen worden mede te betalen in de kosten der ongevallen-verzekering. Ten aanzien van de 
werkgeverss mag die overdracht zeker een niet mindere inbreuk op verkregen rechten worden genoemd. De werkgevers 
ontvingenn het recht om hun risico op de voor hen goedkoopste wijze te dragen of over te dragen. [...] Van werkgevers- en 
arbeiderszijdee dient te worden opgekomen tegen deze inbreuken op eenmaal toegekende rechten. Dat in staatsrechtelijken zin 
vann verkregen rechten geen sprake kan zijn, kan den wetgever toch niet ontheffen van zijn plicht om de rechtvaardigheid in het 
oogg te houden! 

Hoewell  de overheveling van de minder  ernstige ongevallen voor  de werkgevers een aanzienlijke 
lastenverlichtingg zou betekenen benadrukte De Risicobank opmerkelijk genoeg de negatieve financiële 
gevolgenn van het plan. Volgens De Risicobank was de wetswijziging niet alleen een 'geweldige knauw' 
voorr  de 'zoo levenskrachtige onderlinge organisaties', maar  ook een financiële aderlating voor  hun 
leden,, omdat 'sommige Risico-vereenigingen bijna uitsluitend besparen juist op de kosten der  kleine 
ongevallen'177 - een opmerkelijke ontboezeming in het licht van de eerdere beschuldigingen aan het 
adress van de Risicobank. 

Dee kritie k van de werkgevers richtt e zich echter  niet op het ontwerp-wijziging-Ongevallenwet alleen. 
Nuu het gros van de ongevallen dreigde te worden overgeheveld naar  de Raden van Arbeid kwamen ook 
Talmass Ziektewet en Radenwet, die eerder  door  De Risicobank nog tamelijk welwillend waren 
besproken,, onder  vuur  te liggen.18 In een adres aan de Tweede Kamer tekenden Smissaert en Stork 
namenss de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers vooral bezwaar  aan tegen de 
uitvoeringsorganisatiee die Talma voor  zijn wetten had ontworpen. De rechtstreekse verkiezing van 
vertegenwoordigerss zou er  volgens hen in de praktij k toe leiden dat 'slechts de roerigste en rumoerigste 
elementenn van de werklieden' in de Raden van Arbeid de boventoon zouden voeren, zodat van een 
harmonieuzee samenwerking met de werkgevers weinig terecht kon komen. Daarbij  zou de invloed van 
werkgeverss en werklieden op de uitvoering uiteindelijk beperkt zijn, omdat beide groepen 
eenvoudigwegg niet over  voldoende tij d en kennis beschikten om zich met het dagelijkse beleid van de 
Radenn in te laten. Op den duur, zo voorspelden Smissaert en Stork, zouden de ambtelijk voorzitter  en 
zijnn staf al het werk naar  zich toe trekken en de rol van werkgevers en werklieden reduceren tot die van 
'bijzitters'. 19 9 

Dee scherpe kritie k op zijn plannen leek Talma echter  nauwelijks te deren. Tijdens de voorbereidende 
besprekingg van zijn wetsvoorstellen in de Kamer weigerde hij  in te gaan op de argumenten die de VNW 
inn haar  adres naar  voren had gebracht, laat staan dat hij  bereid was tot overleg om een oplossing voor  het 
dreigendee conflict te vinden.20 Deze opstelling van de minister  leidde tot groeiende frustratie  in 
conservatievee kringen. In de winter  van 1911-1912 werd in conservatieve bladen als de Nieuwe 
RotterdamscheRotterdamsche Courant en het Amsterdamse Handelsblad een ware campagne tegen Talmas plannen 
gevoerd,, waarbij  persoonlijke aanvallen niet werden geschuwd. Het verst hierin ging het 
werkgeversbladd Onze Eeuw, dat de secretaris van de BVL, F.J.W. Drion, alle ruimt e liet zijn gal over 
Talmaa te spuwen: 

Err zat misschien nooit een gevaarlijker minister aan de Ministertafel dan Minister Talma. Wij hebben gehad onbeteekenende 
ministers,, wij hebben onbekwamen gehad, wij hebben er gehad die tot den laatsten dag van hun ministersloopbaan alléén 
demagoogg of alléén politicus waren, doctrinaire ministers of al te luchthartige. Niet één van hen was een zoo dagelijksch gevaar 
voorr onzen staat en onze maatschappij als Minister Talma. Onbekwaam is hij allerminst. Zijn vermogen om zelfs van een hem 
vreemdee en zeer omvangrijke regeling alle details in zich op te nemen en te verdedigen is bewonderendswaardig. Zijn physieke 
enn geestelijke gezondheid moet wel onverwoestbaar zijn; zijn eerbiedwaardige werkkracht stelt er haast onvervulde eisen aan. 
Daarbijj is hij een uitnemend spreker, een vaardig debater, een gemakkelijk te benaderen en welwillend man. Al die 
eigenschappenn maken hem te gevaarlijker minister, omdat ééne, omdat de hoofdvoorwaarde niet is vervuld: omdat hij niet één 
vezell van den staatsman aan zich heeft. 
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Hett conflict escaleerde toen de katholieke minister van Financiën M.J.C.M. Kolkman in mei 1911 een 
ontwerp-Tariefwett presenteerde, dat het geld moest genereren voor de invoering van Talmas 
Invaliditeits-- en Ouderdomswet. Het voorstel behelsde een verhoging van de invoerrechten op slechts 
eenn beperkt aantal producten, maar  wekte niettemin de woede van de oude ondernemers en 
landbouwexporteurs.222 In een poging Kolkman te stoppen ontketenden zij, net als in de jaren 1904-1905, 
eenn grote protestactie die door een in der haast opgericht Anti-Tariefwet-Comité werd gecoördineerd. 
Viaa brochures en dagbladadvertenties, die door de Hollandse zakenwereld werden gefinancierd, werd de 
bevolkingg opgeroepen bezwaar te maken tegen de 'gevaarlijke bedoelingen van het Ministerie', waarbij 
opnieuww werd ingespeeld op de vrees onder de bevolking dat een verhoging van de tarieven tot een 
verhogingg van de prijzen van eerste levensbehoeften zou leiden.23 

Hett resultaat van de campagne was indrukwekkend. De strijd tegen de Tariefwet bracht 
organisatiess en partijen op de been die tot dan toe eikaars gekende tegenstanders waren geweest. Zo 
kreegg het comité niet alleen de steun van de conservatieve boeren- en middenstandsverenigingen, maar 
ookk van de socialisten van SDAP en NW, die in de Tariefwet een 'hatelijke poging' zagen de 'kleine 
inkomens'' te treffen. Bovendien zou de Tariefwet de invoering van een ouderdomsverze&erj/ig mogelijk 
moetenn maken, terwijl de socialisten altijd voor een ouderdomspensioen hadden geopteerd.24 

Belangrijkerr dan de steun van de socialisten voor de campagne was de toenadering die de strijd om de 
handelspolitiekk in het liberale kamp teweeg bracht. Voor de democraten van de VDB en de Liberale 
Uniee was de indiening van de Tariefwet een belangrijke reden om opnieuw de steun van de liberale 
aristocratenn te zoeken met het oog op de verkiezingen van 1913. De toenadering resulteerde in 
novemberr 1912 in de ondertekening van het zogenaamde Concentratiemanifest. In het manifest 
beloofdenn de drie liberale partijen eikaars kandidaten tijdens de verkiezingen te zullen steunen en was 
eenn aantal afspraken vastgelegd waaraan een eventueel liberaal kabinet zou zijn gebonden. De 
belangrijkstee afspraken waren het veilig stellen van de vrijhandelspolitiek, de invoering van het 
algemeenn kiesrecht voor mannen en de introductie van een staatspensioen dat niet uit een 
tariefsverhoging,, maar uit de Rijksbegroting zou worden gefinancierd.25 

Opp korte termijn had de hernieuwde samenwerking tussen liberale aristocraten en democraten grote 
gevolgenn voor de voortgang van de verzekeringswetgeving. Om de onderhandelingen over het 
Concentratiemanifestt niet in gevaar te brengen en de gezamenlijke verkiezingscampagne niet te zeer te 
belastenn trokken de liberale partijen bij de behandeling van Talmas wetsvoorstellen één lijn. Concreet 
betekendee dit dat de democraten van de VDB en de Liberale Unie hun aanvankelijke steun voor Talmas 
plannenn lieten varen en samen met de socialisten van de SDAP de behandeling van de wetsontwerpen in 
hett parlement zoveel mogelijk probeerden te vertragen.26 

Zoo was door enkele strategische fouten van het kabinet-Heemskerk en de inzet van de oude 
ondernemerss een veelkleurige coalitie van maatschappelijke organisaties en politieke partijen ontstaan 
tegenn de wetsvoorstellen van Talma. Dit monsterverbond van liberalen en socialisten was voor Talma 
dess te bedreigender, omdat onzeker was of zijn voorstellen in het parlement op de steun van de 
confessionelee aristocraten konden rekenen. En zonder hun steun zou geen enkel wetsontwerp het 
StaatsbladStaatsblad kunnen bereiken. 

833 Talmas Waterloo 
Tijdenss de behandeling van Talmas wetsvoorstellen in de Tweede Kamer leek het er aanvankelijk echter 
opp dat de minister er in zou slagen de confessionele meerderheid voor zijn ver zeker ingsplannen te 
winnen.277 Talma kreeg met name steun van zijn eigen partijgenoten en van de democraten in de 
katholiekee fractie, onder wie hun leider Nolens. Nolens was in mei 1911 door de Tweede Kamer 
benoemdd tot voorzitter van de Commissie van Voorbereiding. In die hoedanigheid had hij grote invloed 
opp het tijdstip en de wijze waarop de wetsvoorstellen van Talma zouden worden besproken. Deze 
invloedd gebruikte Nolens onder meer door in de wandelgangen van de Kamer de mening van de voor-
enn tegenstanders van Talmas plannen te peilen en de minister tussentijds tot enkele strategische 
aanpassingenn van zijn wetsvoorstellen te bewegen. Daarnaast wist Nolens door handig manoeuvreren 
meermalenn te voorkomen dat de behandeling van de wetsvoorstellen door obstructie van de liberalen en 
socialistenn werd vertraagd.28 
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Naarmatee de behandeling van Talmas wetsvoorstellen in de Tweede Kamer vorderde werd echter 
gaandewegg duidelijk dat de aristocraten en boerenvertegenwoordigers in de confessionele fracties niet 
vann plan waren de wetsvoorstellen zomaar  te laten passeren. Zij  uitten vooral bezwaren tegen de 
uitvoeringsorganisatiee van de verzekeringswetten, zoals die in het ontwerp-Radenwet was neergelegd. 

Dezee bezwaren werden in de Kamer met name verwoord door  de afgevaardigden van de CHU. Net 
alss bij  de formatie van het kabinet-Kuyper  in 1901 had de CHU bij  de totstandkoming van het 
confessionelee kabinet-Heemskerk van toetreding afgezien en geweigerd het regeerakkoord te 
ondertekenen.. Als gevolg hiervan konden Heemskerk en zijn ministers niet beschikken over  een veilige 
meerderheidd in de Tweede Kamer en waren zij  voor  de verwezenlijking van hun plannen opnieuw 
aangewezenn op de aristocraten van de CHU. 

Eerderr  bleek dat de CHU sympathiek stond tegenover  het streven van werkgevers om de uitvoering 
vann sociale verzekeringen zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Bij  de bestrijding van Lerys 
Ongevallenwett  in de jaren 1899-1901 had de parti j  een belangrijke rol gespeeld en ook later, tijdens de 
parlementairee debatten over  de vermeende ongevalverzwijging door  de werkgevers, had de CHU de 
Risicobankk verdedigd De betrokkenheid van de CHU bij  de strij d van de oude ondernemers, 
middenstanderss en boeren bleek tenslotte uit het feit dat twee vooraanstaande Tweede Kamerleden van 
dee partij , fractieleider De Savornin Lohman en J.W.H.M. van Idsinga, tot een van de bestuursorganen 
vann de Risicobank waren toegetreden.29 

Bijj  de behandeling van het voorlopig verslag van de Commissie van Voorbereiding in de Tweede 
Kamerr  oefenden juist deze aristocraten harde kritie k uit op de plannen van de minister  en met name op 
dee uitvoeringsorganisatie die hij  voor  de sociale verzekering had ontworpen. Van Idsinga vroeg zich af 
off  de antirevolutionair  Talma * inderdaad meent, dat hij  met de indiening van een ontwerp als de 
Radenwett  anders handelt dan de Fransche revolutionnairen hebben gedaan, toen zij  geheel kunstmatige 
enn willekeurige nieuwigheden in het leven riepen?*30 

Kunstmatigg en willekeurig was volgens Van Idsinga en Lohman ook de 'dwangverzekering', 
temeerr  omdat de staat door  de invoering daarvan de patroons zou straffen voor  het falen van de 
werklieden: : 

wiee in zijn jeugd sparen wil, [is] tegenwoordig daartoe bestt in de gelegenheid - [de behoeftigheid van sommige werklieden 
vindt]] zijne oorzaak niet in de bestaande rechtsverhoudingen, maar in eene algemeene zorgeloosheid van hen die van hun 
dagelijkss loon moeten leven. 

Desalnietteminn erkenden ook Lohman en Van Idsinga de 'christelijk e plicht'  van de gemeenschap om te 
zorgenn voor  'allen die zich niet moedwillig werpen in de ellende'. Het geëigende middel daartoe was in 
hunn ogen echter  niet de verplichte verzekering, maar  de openbare armenzorg, omdat daaraan door  alle 
burgerss naar  evenredigheid werd bijgedragen. 

Mett  deze openlijke afwijzing van de sociale verzekering door  de CHU, met in haar  kielzog de 
aristocratenn in de ARP en katholieke fractie, leek de kloof tussen aristocraten en democraten in het 
confessionelee kamp onoverbrugbaar  te zijn geworden. De confessionele coalitie, die op het punt stond 
enkelee van haar  belangrijkste doelen (onder  meer  de financiering van het bijzonder  onderwijs en de 
zedelijkheidswetgeving)) te bereiken, dreigde te bezwijken onder  de interne standenstrijd, die tot dat 
momentt  altij d zoveel mogelijk met de mantel der  liefde was bedekt. In de crisissfeer  die als gevolg van 
dezee dreigende scheuring ontstond werd van verschillende zijden druk uitgeoefend op Talma om zijn 
ontwerpenn aan te passen en zodoende te redden wat er  te redden viel.32 

Aanvankelijkk  verzette Talma zich hevig tegen iedere aantasting van zijn plannen, maar  uiteindelijk 
nooptee de wetenschap dat zonder  de steun van de confessionele aristocraten zijn wetsvoorstellen de 
eindstreepp niet zouden halen hem tot enkele vergaande concessies. In de zomer van 1911 liet hij  zijn 
ambitieuzee plannen met de Raden van Arbeid gedeeltelijk varen door  hun verordenende bevoegdheid en 
dee bepaling dat zij  ook buiten het terrein van sociale verzekeringen werkzaam zouden kunnen zijn uit 
hett  ontwerp te schrappen.33 Een halfjaar  later  verwijderde de minister  onder  zware druk de overheveling 
vann de ongevallen uit zijn Ziektewet. En tenslotte opende hij  in het voorjaar  van 1912 de mogelijkheid 
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voorr  'bijzondere kassen' om onder  bepaalde voorwaarden een deel van de uitvoering van de Ziektewet 
voorr  hun rekening te nemen.35 

Maarr  nog waren Lohman en zijn geestverwanten niet tevreden. In juni 1912, aan de vooravond van de 
stemmingenn over  het ontwerp-Radenwet, kwam de leider  van de CHU met een nieuw en omvangrijk 
amendementt  dat, indien het door  de Kamer zou worden aanvaard, Talmas Ratten van Arbeid vrijwel 
geheell  overbodig zou maken.36 Ernstiger  dan dat was echter  het vooruitzicht dat met Lohmans 
amendementt  de gebruikelijk e procedure van voorbereiding en overleg weer  van voor  af aan zou moeten 
beginnen,, waardoor  Talmas wetsontwerpen vrijwel zeker  niet meer  voor  de verkiezingen van juni 1913 
doorr  het parlement zouden kunnen worden afgehandeld. 

Voorr  Talma was nu de grens van zijn incasseringsvermogen bereikt. In een emotionele rede in de 
Kamerr  gaf hij  lucht aan zijn frustraties over  de opstelling van de aristocraten in de confessionele, 
'rechtse''  fracties en smeekte hij  hen welhaast hun obstructiepogingen te staken: 

Dee gelooft dat de rechterzijde een zware verantwoordelijkheid heeft tegenover het land. [...] Wij hebben aan de rechterzijde het 
gelooff gehad, dat aristocraten en democraten samen konden werken, en ik heb jarenlang in het volk gestaan en ik heb met innige 
overtuigingg tegen de menschen gezegd: [...] gij kunt er op aan, dat wij er ons voor zullen zetten en dat wij de behoeften die 
opkomenn in het maatschappelijk leven, in vervulling zullen brengen. En nu geloof ik, dat de rechterzijde zich wel tienmaal mag 
bedenkenn voordat zij dat vertrouwen, dat het volk in haar heeft, zal beschamen. De zeg het vertrouwen, dat het volk, het groote, 
breedee volk, heeft, niet alleen in de democraten, maar ook in de aristocraten, in de mannen waar het jarenlang tegen op heeft 
gezien,, die het heeft bewonderd en geëerd, en waarvan het niet gelooven kan, dat zij hen, als het er op aan komt, in den steek 
zullenn laten. 

Opp de toespraak van Talma volgden in de Kamer enkele dagen van grote verwarring. Geruchten over 
hett  aanstaande aftreden van de minister  en de afzetting van de minister  door  de confessionele 
aristocratenn buitelden over  elkaar  heen. Wat zich echter  precies in de wandelgangen van de Tweede 
Kamerr  heeft afgespeeld is niet met zekerheid te zeggen. Volgens het BVL-Kamerli d W.H. de Beaufort 
ontstondd onder  confessionele aristocraten een hevige strij d over  de vraag wie de verantwoordelijkheid 
moestt  nemen voor  de onvermijdelijk e val van Talma.38 De historicus J.P. Griblin g daarentegen 
suggereertt  dat de minister  zélf met aftreden dreigde.39 Wat het precieze verloop van de interne strij d ook 
was,, de uitkomst ervan leek op het eerste gezicht een klinkende overwinning voor  Talma te zijn. Toen 
dee debatten werden hervat nam Lohman tot ontzetting van de oppositie openlijk afstand van zijn eigen 
amendement.400 Enkele weken later  gaf de confessionele meerderheid in de Kamer, inclusief Lohman en 
dee meesten van zijn geestverwanten, haar  goedkeuring aan de Radenwet Alleen Van Idsinga stemde 
tegenn (zie Tabel 8.4). 

Mett  de aanvaarding van de Radenwet was de strij d om de uitvoering van Talmas verzekeringen echter 
allerminstt  beslecht. De confessionele aristocraten in de Kamer hadden de wet laten passeren, maar  dit 
betekendee niet zij  zich bij  organisatie van Talma hadden neergelegd. Dit bleek toen in het najaar  van 
19122 de voorbereidingen werden getroffen voor  de plenaire behandeling van de twee nog resterende 
wetsontwerpen,, het ontwerp-Ziektewet en het ontwerp-Invaliditeitswet. Alsof de debatten rond de 
Radenwett  nooit hadden plaatsgevonden kwam de CHU-er  J.Th. de Visser  met een nieuw amendement, 
waarvann de inhoud in grote lijnen overeenstemde met het wijzigingsvoorstel van zijn partijgenoot 
Lohman.. De Visser  stelde voor  het uitvoeringsmonopolie van de Raden van Arbeid uit Talmas 
Invaliditeitswett  te schrappen en de bijzondere kassen onder  bepaalde voorwaarden met de dagelijkse 
uitvoeringg te belasten.41 Zij n katholieke collega J.B.L.C.C. baron de Wijkerslooth de Weerdensteijn ging 
nogg een stapje verder. Hij  wilde niet alleen de uitvoering van Talmas wetten naar  de bijzondere kassen 
overhevelen,, maar  deze kassen tevens grotendeels onder  direct beheer  van de werkgevers brengen.42 

Opnieuww verzette Talma zich hevig tegen de ondermijning van zijn plannen. Hij  waarschuwde dat de 
aanvaardingg van het amendement-De Visser  in de praktij k zou leiden tot een versplintering van de 
uitvoeringg en grote financiële risico's, omdat kleine fondsen volgens Talma minder  solvabel waren. 
Bovendienn was de rechtszekerheid van de arbeiders bij  de ondernemingskassen ernstig in het geding, 
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omdat,, zoals de minister reeds eerder had betoogd, 'arbeiders zich bij dergelijke kassen niet vrij 
gevoelenn zich ziek te melden wegens vrees voor ontslag e.d.'.43 

Ditt keer was Talmas verzet echter vergeefs. De aanvaarding van het amendement-De Wijkerslooth 
wistt hij nog te voorkomen,44 maar toen ook de boerenvertegenwoordigers in de katholieke fractie zich 
achterr het amendement-De Visser schaarden, was de aanvaarding daarvan onafwendbaar. In februari 
19133 werd het amendement in stemming gebracht en door een meerderheid van liberalen, katholieke en 
protestants-christelijkee aristocraten en boerenvertegenwoordigers aanvaard (zie Tabel 8.4).45 Een maand 
laterr zag Talma zich gedwongen een soortgelijke wijziging van zijn Ziektewet toe te staan.46 Enkele 
wekenn daarna werden de Invaliditeitswet en Ziektewet door de Tweede Kamer aangenomen. 

Tabell  8.4 Behandeling Talmas ontwerp-Radenwet, ontwerp-Ziektewet en ontwerp-Invaliditeitswet in de Tweede Kamer: 
stemverhoudingen n 

CHUU (12) 

BVL(4) ) 

Liberalee Unie (21) 

ARPP (21) 

Katholiekee fractie (26) 

VDB(9) ) 

SDAPP (7) 

Totaal Totaal 

ontwerp p 
Radenwet t 
(julii 1912) 

voorvoor tegen 

99 1 

00 4 

00 21 

199 0 

255 0 

00 8 

00 7 

5353 41 

amendement t 
Dee Visser 

(februarii 1913) 
voorvoor tegen 

99 0 

33 0 

188 0 

122 8 

133 9 

88 0 

00 6 

6363 23 

ontwerp p 
Invaliditeitswet t 
(maartt 1913) 

voorvoor tegen 

100 0 

00 4 

00 16 

199 0 

244 0 

00 8 

00 7 

5353 35 

ontwerp p 
Ziektewet t 

(aprill 1913) 
voorvoor tegen 

99 2 

00 2 

00 11 

200 0 

222 0 

00 7 

77 0 

5858 22 

Toelichting: Toelichting: 
Achterr de partijen staat tussen haakjes het aantal zetels vermeld waarover zij in de Tweede Kamer beschikten. 

Nuu de toelating van de bijzondere kassen in de wetsvoorstellen van de minister was verankerd was de 
behandelingg ervan in de Eerste Kamer nog slechts een formaliteit. Op 3 juni 1913 gaf een meerderheid 
vann confessionele senatoren haar goedkeuring aan de zwaar gehavende wetsvoorstellen van de 
minister.48 8 

8.44 De erfenis van Talma 
Naa de commotie rond de Talma-wetten en de Tariefwet-Kolkman stonden de verkiezingen van 1913 
bijnaa geheel in het teken van de sociale zekerheid en de handelspolitiek. Vooraf werd vooral door de 
liberalenn gevreesd dat de verkiezingen zouden resulteren in een grote overwinning voor de 
confessionelen.. De liberalen beschouwden de uiteindelijke aanvaarding van Talmas wetsvoorstellen 
doorr de confessionele aristocraten in de Eerste en Tweede Kamer als een goedkope verkiezingsstunt, 
slechtss bedoeld om de confessionele meerderheid in de Tweede Kamer te redden.49 Tegen alle 
verwachtingenn leden de confessionele partijen bij de verkiezingen echter in een grote nederlaag. Met 
namee de beide protestants-christelijke partijen verloren fors, waardoor de confessionelen hun 
meerderheidd in de Tweede Kamer verspeelden. 

Voorr de ARP was de verkiezingsuitslag van 1913 niets minder dan een kleine ramp. De partij moest 
Hefstt negen zetels afstaan, hetgeen een halvering van de antirevolutionaire fractie in de Tweede Kamer 
betekende.500 Deze nederlaag was een uitvloeisel van de onvrede bij zowel de democratische als de 
aristocratischee kiezers over het sociale beleid dat de diep verdeelde ARP-fractie in de voorgaande jaren 
hadd gevoerd. Voor de democratische kiezers leek dee belangrijke rol die de antirevolutionaire aristocraten 
haddenn gespeeld bij de ontmanteling van Talmas plannen reden om de partij de rug toe te keren: zij (drie 
vann de negen verloren zetels) stapten over naar de SDAP. Voor de aristocratische kiezers daarentegen 
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leekk juist het beleid van de 'staatssocialisf Talma het motief om de parti j  hun steun te ontzeggen: zij 
(vij ff  van de negen verloren zetels) kwamen bij  de BVL terecht.51 

Ookk op de lange termij n bleek hoezeer  het beleid van het kabinet-Heemskerk de aristocraten van de 
ARPP had vervreemd Tot aan de komst van dit kabinet had de ARP een aanzienlijk deel van haar 
vertegenwoordigerss in de Tweede Kamer altij d uit de hoogste standen gerekruteerd, maar  na 1913 leken 
dee aristocraten niet meer  bereid een zetel van deze parti j  te aanvaarden. Van de antirevolutionairen die 
naa 1913 de Tweede Kamer als nieuweling zouden betreden was geen enkele persoon van aristocratische 
komaf.. In plaats daarvan werden de zetels van de parti j  in de Tweede Kamer in toenemende mate bezet 
doorr  personen uit de lagere middenklasse. Daarmee werd de ARP vanaf het midden van de jaren tien 
pass echt de parti j  waarvoor  zij  altij d was gehouden - de partij  van de 'kleine luyden\ van onderwijzers, 
lageree ambtenaren, kleine middenstanders en boeren (zie Bijlage 1, Lijs t 3.3). 

Ookk in ideologisch opzicht veranderde de ARP na 1913 aanzienlijk van karakter. De invloed van 
dee protestants-christelijke vakbonden in de partij , die na de eeuwwisseling aanmerkelijk was gegroeid, 
werdd terug gedrongen en aan de democratisering van de partij , die door  mannen als Heemskerk en 
Talmaa in dezelfde periode was ingezet, kwam een einde.52 In de jaren tien en twinti g schoof de ARP 
opnieuww op in behoudende richting, een ontwikkeling die door  de komst van H. Colijn als nieuwe leider 
nogg eens werd versterkt. 

Dee aanstichter  van dit alles, dominee Talma, zou het allemaal niet meer  meemaken. Na de verkiezingen 
vann 1913 trok hij  zich teleurgesteld uit de politiek terug; driejaar  later  stierf hij  op 52-jarige leeftijd. 
'Zij nn dood is het indirecte gevolg geweest van de uitputtin g waarin het ministerschap hem had 
achtergelaten,, een uitputtin g ten gevolge van de eindeloze en schier  hopeloze strij d met politiek vijand 
ènn vriend. Vooral de strij d met eigen geestverwanten, die nog niet toe waren aan zijn vooruitstrevende 
enn [...] visionaire ideeën, heeft Talma diep leed en schade berokkend.'53 

Talmaa zou evenmin meemaken hoezeer  de door  hem ontworpen wetten het parlement en de 
Nederlandsee samenleving nog jarenlang in verschillende kampen verdeelden. Nog voor  zijn dood 
ontvingenn ruim honderdduizend bejaarde arbeiders in december  1913 een gratis ouderdomsrente 
krachtenss zijn Invaliditeits - en Ouderdomswet,54 maar  de wet zelf zou als gevolg van allerlei politieke 
strubbelingenn pas vij f jaar  later  worden ingevoerd. Zij n Ziektewet zou om dezelfde reden meer  dan 
vijftie nn jaar  op plank blijven liggen. Toen de wet in 1929 uiteindelijk werd ingevoerd was van het 
oorspronkelijkee ontwerp van Talma echter  weinig meer  over. 
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Indiann Summer (1913-1918) 

Naa de nederlaag van de confessionele partijen bij de verkiezingen van 1913 formeerden de drie liberale 
partijenn een minderheidskabinet onder leiding van P.W.A. Cort van der Linden. De basis van het 
kabinetsbeleidd werd gevormd door de drie voornaamste wensen uit het Concentratiemanifest dat de 
liberalee partijen in 1912 met het oog op de verkiezingen hadden ondertekend: het veilig stellen van de 
vrijhandelspolitiek,, de introductie van een staatspensioen en de invoering van het algemeen kiesrecht 
voorr mannen. De eerste van deze wensen, het veiligstellen van de liberale vrijhandelspolitiek, werd al 
directt na het aantreden van het kabinet verwezenlijkt door de intrekking van het ontwerp-Tariefwet-
Kolkman,, waarvan de behandeling door de Tweede Kamer in 1912 op de lange baan was geschoven. 
Mett de intrekking van dit ontwerp werd niet alleen de vrijhandelspolitiek voorlopig gered, maar tevens 
hett financiële fundament onder Talmas Invaliditeits- en ouderdomswet weggeslagen, omdat de 
invoeringg van deze wet immers met de opbrengst van de Tariefwet zou moeten worden bekostigd. Voor 
hett liberale kabinet was dit reden genoeg om Talmas wet te annuleren en aan te sturen op de 
verwezenlijkingg van de tweede wens, de introductie van een kosteloos staatspensioen. 

9.11 Pacificatie: algemeen kiesrecht en de beëindiging van de Schoolstrijd 
Hett meest indrukwekkend waren de prestaties van het liberale kabinet op het terrein van het kiesrecht. 
Naa meer dan drie decennia van politieke strijd slaagden Cort van der Linden en zijn ministers er in om 
dee kiesrechtkwestie definitief tot een einde te brengen. Hun voorstel tot wijziging van de Grondwet en 
invoeringg van het algemeen kiesrecht voor mannen en op termijn voor vrouwen, dat in de zomer van 
19155 bij het parlement werd ingediend, werd in de jaren 1917-1918 door de Tweede en Eerste Kamer in 
tweee lezingen zonder noemenswaardig verzet aanvaard.2 Ook de aristocraten van de BVL en CHU en in 
dee Liberale Unie, de ARP en de katholieke partij boden niet of nauwelijks tegenstand en lieten het 
wetsvoorstell vrijwel zonder tegenstem passeren.3 

Dezee toegeeflijkheid van de aristocraten, die zich sinds het begin van de jaren tachtig van de 
negentiendee eeuw tegen de uitbreiding van het kiesrecht naar de lagere standen hadden verzet, leek 
voorall een uiting van realisme. Sinds de invoering van een nieuwe kieswet in 1897 was het aantal 
kiezerss voor de Tweede Kamer snel gestegen: van 577 duizend personen in 1897 (ongeveer 50 procent 
vann de mannelijke bevolking van 25 jaar en ouder) naar ruim een miljoen (bijna 70 procent) in 1915.4 

Dezee stijging kon volgens Joh. de Vries grotendeels worden toegeschreven aan de welvaartsgroei. De 
bevoegdheidd om een stem bij de Tweede Kamerverkiezingen uit te brengen was in de wet van 1897 
immerss in hoofdzaak gekoppeld aan het bedrag dat aan directe belastingen werd betaald.5 Wanneer de 
welvaartsgroeii zich zou voortzetten - en weinig wees erop dat dit niet zou gebeuren - zou ook zonder 
eenn wijziging van de Grondwet de uitbreiding van het kiesrecht naar het overgrote deel van de 
mannelijkee bevolking op termijn onontkoombaar zijn geweest. 

Inn die zin was verder verzet van de aristocraten tegen de invoering van het algemeen kiesrecht een 
betrekkelijkk zinloze onderneming geworden. Zij zouden daarmee bovendien hun respectieve 
partijgenotenn nog meer van zich vervreemden en hun invloed op koers van hun partijen kunnen 
verspelen.. Dit gevaar gold met name de aristocraten van de Liberale Unie en de BVL, die met het oog 
opp het veilig stellen van de vrijhandelspolitiek en het particulier initiatief in de sociale zekerheid veel 
belangg hadden bij een succesvolle samenwerking in de coalitie met de liberale democraten. Maar ook 
voorr de confessionele aristocraten waren bij de invoering van het algemeen kiesrecht grote belangen 
gemoeid.. Om de confessionelen voor de nieuwe kieswet te winnen stuurde het liberale kabinet 
gelijktijdigg aan op de definitieve oplossing van de Schoolstrijd. Daartoe benoemde het een speciale 
Staatscommissie,, waarin alle politieke partijen in het parlement waren vertegenwoordigd. Deze 
zogenoemdee Bevredigingscommissie kwam in het voorjaar van 1916 met een breed gedragen advies tot 
financiëlefinanciële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs, een advies dat niet veel later door het 
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liberalee kabinet ongewijzigd aan het parlement als wetsvoorstel werd voorgelegd. Het wetsvoorstel werd 
inn de jaren 1916-1917 gelijktijdig met het kiesrechtontwerp in beide kamers van het parlement 
behandeldd en vrijwel unaniem aanvaard.6 Deze gelijktijdige oplossing van de Schoolstrijd en de 
kiesrechtkwestiee zou later als de 'Pacificatie' de geschiedenis in gaan. 

9.22 Indian summer de oude ondernemers en de NOT 
Mett de invoering van het algemeen kiesrecht was de rol van met name de liberale aristocraten in de 
nationalee politiek grotendeels uitgespeeld - maar dit betekende allerminst dat hun macht in de 
Nederlandsee samenleving was gebroken. Terecht merkte de liberale democraat H.P, Marchant tijdens de 
debattenn over de kiesrechthervorming in de Tweede Kamer op dat het 'economisch overwicht van de 
beterr gestelden in het maatschappelijk leven zoo groot [is], dat dit kiesrecht alleen dit niet kan 
wegnemen'.7 7 

Hoee groot dit overwicht in de jaren tien van de twintigste eeuw nog was bleek toen in augustus 
19144 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hoewel Nederland neutraal was en door de strijdende partijen niet 
inn de oorlog werd betrokken waren de gevolgen direct merkbaar. In de eerste weken van de oorlog 
werdenn enkele Nederlandse vrachtschepen door de strijdende landen tot zinken gebracht en werd een 
deell van de Nederlandse handelsvloot door Britse oorlogsbodems opgebracht, omdat zij ervan werd 
verdachtt contrabande voor de Duitse vijand te vervoeren. Als gevolg hiervan stagneerde de invoer van 
grondstoffenn en levensmiddelen, waardoor in de steden zelfs hongersnood dreigde. Toen het 
Nederlandsee kabinet tegen de handelwijze van de Britse regering protesteerde, eiste deze een 
waterdichtee garantie dat de door de schepen vervoerde producten niet voor Duitsland waren bedoeld. 
Toenn het kabinet deze garantie niet wilde geven grepen de oude ondernemers in.8 

Inn november 1914 besloten 'de voornaamste Nederlandse reders, kooplieden en bankiers' tot de 
oprichtingg van de Nederlandsche Overzeesche Trustmaatschappij (NOT), een naamloze vennootschap 
diee door de ondernemers op persoonlijke titel werd bestuurd.9 In overleg met de Britse regering 
ontwierpp de NOT een systeem van garanties en waarborgsommen dat, eenmaal toegepast, de invoer van 
voedsell en grondstoffen langzaam maar zeker weer op gang deed komen. Daarnaast onderhandelden 
enkelee individuele ondernemers, die nauw bij het werk van de NOT waren betrokken, afzonderlijk met 
dee Britse autoriteiten over de leveranties van grote partijen steenkolen en graan.10 

Dee interventie van de oude ondernemers bleek zeer effectief. 'In de jaren 1914-1916 heeft de 
maatschappijj zeer veel bereikt voor het veiligstellen van de noodzakelijke importen.'11 Maar de wijze 
waaropp dit gebeurde leidde in de loop van de oorlog tot steeds meer irritatie en verzet. Volgens E.H. 
Kossmannn ontwikkelde de NOT zich gaandeweg tot een 'staat in de staat', die steeds meer activiteiten 
naarr zich toe trok en aan niemand verantwoording verschuldigd was - ook niet aan het parlement of aan 
dee regering wier taken zij gedeeltelijk overnam.12 In zekere zin werd de nationale economische politiek 
tijdenss de Eerste Wereldoorlog gedeeltelijk geprivatiseerd en kreeg een kleine groep ondernemers het 
monopoliee op de in-, uit- en doorvoer van een aantal belangrijke producten. Deze monopolies waren ook 
voorr de oude ondernemers zélf uitermate lucratief, omdat zij voor hun 'bemiddeling' veelal de normale 
provisiee in rekening brachten en het niet altijd even nauw namen met de geldende beperkingen. '[D]e 
winstenn van met name de landbouwexporteurs, van banken, handel en scheepvaart, alsmede van het 
kolonialee kapitaal [waren] gigantisch. Ondanks de vaak scherpe onderlinge tegenstellingen slaagden 
dezee belangen er gezamenlijk in de door Engeland en Duitsland geëiste beperkingen op het gebied van 
leverantiess door Nederland aan de respectievelijke oorlogvoerende landen te omzeilen. Zo kon de export 
vann voedingsmiddelen naar Duitsland dusdanig worden opgevoerd, dat in Nederland zelf het gevaar 
voorr hongersnood ontstond', aldus R. Bode.13 

Zoo beleefde de oude ondernemerselite in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog haar 'Indian 
Summer'' - paradoxaal genoeg op hetzelfde moment dat haar teloorgang als politieke macht van 
betekeniss door de invoering van het algemeen kiesrecht in een stroomversnelling kwam. Als gevolg van 
dee noodsituatie die door de oorlog was ontstaan was de oude aristocratie even terug in de positie die zij 
eeuwenlangg had ingenomen: als spil en vormgever van de economische politiek. Maar ook op andere 
terreinenn slaagde de oude elite er tijdens de Eerste Wereldoorlog in een stempel op het overheidsbeleid 
tee drukken. 
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933 Posthuma en de Ooriogszeeongevalknwet 
Ditt laatste bleek bijvoorbeeld uit de benoeming van F.E. Posthuma in november 1914 tot minister van 
Nijverheid,, Landbouw en Handel, het departement van waaruit een belangrijk deel van de 
noodmaatregelenn werd gecoördineerd.14 Posthuma (1874-1943) stond te boek als partijloos, maar 
maaktee geen geheim van zijn conservatief-liberale sympathieën; in de jaren twintig zou zijn naam zelfs 
evenn worden genoemd voor het leiderschap van Liberale Staatspartij, de opvolger van de BVL.15 

Belangrijkerr was voorlopig echter Posthumas nauwe betrokkenheid bij de sociale politiek van de 
conservatievee ondernemers. Deze betrokkenheid dateerde uit de jaren 1908-1909, toen hij als secretaris 
vann de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond FNZ, een machtige belangenorganisatie van veelal 
adellijkee Friese herenboeren,16 een belangrijke rol had gespeeld bij de totstandkoming van de 
Landbouw-Onderlingee en de koepelorganisatie Centraal Beheer.17 Als een der directeuren van Centraal 
Beheerr had Posthuma zich vervolgens ontpopt als een doortastend bestuurder die de organisatie in 
enkelee jaren tijd tot een van de toonaangevende belangengroepen op sociaal-economisch terrein wist uit 
tee bouwen. Als beloning voor zijn inspanningen was Posthuma in 1911 ook opgenomen in de directie 
vann de Risicobank en benoemd tot president-directeur van Centraal-Beheer, functies die hij tot aan zijn 
ministerschapp was blijven bekleden.18 

Alss minister van Nijverheid, Landbouw en Handel was Posthuma slechts zijdelings betrokken bij 
dee lopende verzekeringswetgeving, omdat deze portefeuille in 1914 om politieke redenen van zijn 
departementt naar het Ministerie van Financiën was overgebracht.19 Als eerstverantwoordelijke voor de 
noodwetgevingg op economisch terrein werd Posthuma in 1914 evenwel door het kabinet belast met het 
ontwerpp van een ongevallenwet voor zeelieden en zeevissers. 

Datt de werklieden op de grote vaart en in de zeevisserij nog niet tegen ongevallen waren verzekerd was 
voorall te wijten aan Lery die rond de eeuwwisseling de zeelieden om 'technische redenen' niet in de 
Ongevallenwett had opgenomen. Pogingen van zijn opvolgers om deze technische obstakels te omzeilen 
enn een aparte regeling voor zeelieden te ontwerpen waren vervolgens telkens mislukt, omdat het kabinet 
waarvann zij deel uitmaakten voortijdig aftrad, of omdat de ministers zelf voorrang gaven aan de 
behandelingg van andere, naar hun opvatting meer urgente verzekeringsvoorstellen.20 

Intussenn was ook de bereidwilligheid van de reders om hun personeel tegen de financiële gevolgen 
vann ongevallen te beschermen niet groot geweest, ondanks het feit dat hun verantwoordelijkheid voor 
geschondenn werklieden expliciet in de wet was vastgelegd. Zo bepaalde het Wetboek van Koophandel 
datt de reders verplicht waren het scheepspersoneel bij een ongeval voor de duur van de reis door te 
betalenn en tijdens de reis aansprakelijk waren voor de kosten van verpleging en geneeskundige hulp.21 

Volgenss J. Brautigam, destijds een van de leiders van de georganiseerde zeelieden, werd met deze 
bepalingg in de praktijk echter veelvuldig de hand gelicht. Reders ontdeden zich veelal van hun 
verplichtingg door zeelieden in de zogenaamde monsterroï (het document dat zij bij aan- en afmonstering 
moestenn tekenen en waarin de arbeidsvoorwaarden voor de duur van de reis waren vastgelegd) afstand 
tee laten doen van hun rechten. Deze daad was illegaal, maar de dreiging bij de volgende reis buiten de 
boott te vallen was voor de meeste zeelieden reden genoeg om van verdere stappen af te zien.22 

Omm aan deze praktijken een einde te maken hadden de vakbonden vanaf de eeuwwisseling gepleit 
voorr de totstandkoming van een controleerbare, algemeen bindende monsterroï, een eis die in de 
daaropvolgendee jaren met enkele omvangrijke havenstakingen was onderstreept. Een meerderheid van 
voorall Amsterdamse en Rotterdamse reders voelde echter weinig voor de eis van de vakbonden en 
blokkeerdee alle pogingen om een generale verzekering van de grond te krijgen.23 

Dezee afwijzende houding lieten de reders plotseling varen toen in de eerste maanden van de oorlog 
enkelee Nederlandse schepen kort na elkaar door Engelse en Duitse torpedo's tot zinken werden gebracht 
enn een groeiend aantal werklieden weigerde om nog langer onverzekerd aan boord te gaan. In allerijl 
kondigdenn de Rotterdamse reders een nieuwe regeling af die nabestaanden van zeelieden die bij een 
oorlogshandelingg om het leven kwamen het recht gaf op een bescheiden eenmalige uitkering.24 Deze 
gestee van de werkgevers was naar het oordeel van de vakbonden echter ontoereikend. Zij drongen bij de 
regeringg aan op de totstandkoming van een meer solide regeling die alle reders tot verzekering zou 
verplichtenn en ook werklieden die door een ongeval slechts gewond raakten het recht op een 
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volwaardigee uitkerin g zou garanderen.25 Nadat ook verschillende Tweede Kamerleden bij  het kabinet op 
ingrijpenn hadden aangedrongen en een ambtelijk onderzoek de noodzaak van een verplichte regeling 
hadd onderstreept, besloot de regering Posthuma met de zaak te belasten. 

Posthumaa legde een opmerkelijke voortvarendheid aan de dag, want reeds enkele maanden later, in 
februarii  1915, presenteerde hij  de Tweede Kamer een ontwerp-Oorlogszeeongevallenwet. In het 
wetsvoorstell  was bepaald dat een Nederlands schip pas mocht uitvaren wanneer  de eigenaar  kon 
aantonenn dat de bemanning en eventuele gezinsleden tegen de financiële gevolgen van een ongeval 
warenn verzekerd (zie Tabel 9.1). Alleen ongevallen die een rechtstreeks gevolg waren van de oorlog op 
zeee gaven recht op een uitkering. Opmerkelijk was dat in het ontwerp niet was vastgelegd wie de 
regelingg zou uitvoeren: reders waren vri j  zelf een verzekering bij  een particulier e instelling af te sluiten. 
Pass wanneer  dit in de praktij k onmogelijk bleek zou de overheid in actie komen, eventueel door  zelf als 
verzekeraarr  op te treden. 

Tabell  9.1 Ontwerp-Oorlogszeeongevallenwet (Posthuma, 1915) 

Aard:Aard: Verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen die het gevolg zijn van, of verband 
houdenn met een oorlogshandeling. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Werklieden in de zeevaart en zeevisserij. Schipper eveneens verzekerd. 

Premie:Premie: Werkgever. 
Uitkering:Uitkering: Maximaal 70 procent, afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid. 

Bijj overlijden: uitkering aan echtgenote en kinderen (16 jaar of jonger). 
Uitvoering:Uitvoering: Werkgever dient zelf een verzekering af te sluiten. Een schip mag slechts uitvaren wanneer de schipper 

kann aantonen dat de bemanningsleden en hun eeventuele echtgenotes en kinderen zijn verzekerd. 
Indienn verzekering onmogelijk is, treedt de Staat op als verzekeraar. 

Toezicht:Toezicht: Minister van Nijverheid, Landbouw en Handel. 
Controlee van schepen: politie, marechaussee, scheepvaartinspectie, havenambtenaren en leger. 

Beroep:Beroep: Minister van Nijverheid, Landbouw en Handel. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: Werkgevers in de zeevisserij en de kleine vrachtvaart hoeven zich slechts voor de helft te verzekeren; bij 
eenn ongeval komt de andere helft van de uitkering voor rekening van de Staat. 

Tijdenss de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer, in april 1915, verdedigde Posthuma 
dezee opmerkelijke constructie met een verwijzing naar  de noodsituatie die door  de oorlog was ontstaan 
enn waarin naar  zijn opvatting langdurige discussies over  de meest wenselijke uitvoeringsorganisatie uit 
denn boze waren.27 Verschillende Kamerleden betoogden echter  dat dergelijke discussies nu eenmaal 
onvermijdelij kk  waren en dat Posthuma zélf met zijn keuze voor  een privaatrechtelijk e uitvoering de 
kwestiee op de spits dreef. Bovendien vroegen de Kamerleden zich af hoe de minister  de uitvoering kon 
opdragenn aan particulier e instellingen zonder  te weten of dergelijke instellingen wel bestonden en op de 
henn toebedachte taak waren toegerust.28 

Watt  de Kamerleden waarschijnlij k niet wisten was dat enkele maanden tevoren de directie van Centraal 
Beheerr  en enkele grote Amsterdamse en Rotterdamse reders een onderzoek waren gestart naar  de 
mogelijkheidd een dergelijke instelling gezamenlijk van de grond te krijgen. Dit onderzoek was 
voorspoedigg verlopen en nog vóór  de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer hadden 
beidee partijen overeenstemming bereikt over  de oprichting van een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij,, die onder  de paraplu van Posthumas oude werkgever  de uitvoering van de 
wett  voor  haar  rekening zou nemen.29 

Off  Posthuma bij  de totstandkoming van de onderlinge verzekeringsmaatschappij  een rol heeft 
gespeeldd is niet met zekerheid te zeggen, maar  zijn melding van de oprichting stelde zijn critic i in de 
Kamerr  voor  een lastige keuze. Aanvaarding van het wetsvoorstel zou de toekomstige wetgeving én de 
organisatiee van de verzekering in hoge mate bepalen, verwerping of amendering van Posthumas wet zou 
daarentegenn tot uitstel en wellicht afstel van wetgeving kunnen leiden, met alle consequenties voor  de 
zeelieden.300 De Kamerleden kozen met tegenzin voor  het eerste en lieten het voorstel van de minister  in 
aprill  1915 zonder  hoofdelijke stemming passeren.31 Een week later  gaf ook de Eerste Kamer haar  fiat 
aann de Oorlogszeeongevallenwet.32 
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Voorr de oude ondernemers van Centraal Beheer was de totstandkoming van de Oorlogszee-
ongevallenwett een opsteker. Voor de eerste keer in het bestaan van de vereniging waren zij erin 
geslaagdd het parlement zover te krijgen een verplichte verzekering te sanctioneren, die door de 
werkgeverss zelf mocht worden uitgevoerd. De organisatie die zij voor dit doel hadden opgericht, 'Zee-
Risico',, bleek al snel een succesvolle onderneming. Eind 1915 had het overgrote deel van de 
Nederlandsee zeevissers en rederijen zich bij de vereniging aangesloten, zodat de verzekering een solide 
basiss kreeg.33 

Overigenss zou Zee-Risico veel langer met de uitvoering van de verplichte verzekering worden 
belastt dan de opstellers van de wet en de leden van het parlement voor ogen hadden gehad. Na de Eerste 
Wereldoorlogg werd de wet via een wijziging van toepassing verklaard op alle ongevallen die een 
zeemann tijdens zijn werk op zee konden treffen. Pogingen om de organisatie van de verzekering te 
democratiserenn door de werklieden bij de uitvoering te betrekken mislukten vervolgens alle. Pas na de 
Tweedee Wereldoorlog zou de privaatrechtelijke uitvoeringsorganisatie van de wet in een 
publiekrechtelijkee worden omgezet.34 

9.44 De werklozenzorg: de redding van het particulier  initiatie f 
Ondankss de maatregelen die door het liberale kabinet en de oude ondernemers werden getroffen om de 
economischee gevolgen van de oorlog zoveel mogelijk te beperken leidde de terugval van de 
internationalee handel in de eerste maanden van de oorlog tot een scherpe toename van de binnenlandse 
werkloosheid.. Al snel ontstond de vrees dat de onderlinge werkloosheidskassen, die de vakbonden in de 
voorafgaandee decennia hadden opgebouwd, onder de te verwachten massale toeloop zouden bezwijken. 
Ditt vooruitzicht was des te bedreigender, omdat de armenzorginstellingen, die de gevolgen van deze 
ineenstortingg zouden moeten opvangen, daartoe niet in staat werden geacht. 

Eenn dergelijke situatie had zich eerder voorgedaan in 1907, toen de Nederlandse economie door een 
kortee maar hevige recessie was getroffen. De dreigende ondergang van de vakbondskassen had toen een 
twintigtall gemeenten doen besluiten om voor de verzekerde werklieden in de bres te springen en, naar 
buitenlandss voorbeeld, de kassen met subsidies te steunen.36 Aan deze reddingsoperatie hadden destijds 
niett alleen humanitaire overwegingen ten grondslag gelegen, want het overleven van de kassen was ook 
voorr de gemeenten om verschillende redenen van groot belang. Het voortbestaan van de kassen 
betekendee per saldo een aanzienlijke besparing op de armenzorg, omdat de uitkeringen door de leden via 
premiess zelf werden bekostigd. Daarbij paste de subsidiëring van de vakbondskassen, die door de 
werkliedenn zelfwaren opgezet en werden bestuurd, voorbeeldig in het streven van vooral conservatieve 
bestuurderss naar stimulering van het particulier initiatiefin de sociale zorg.37 

Hett initiatief van de gemeenten was in de landelijke politiek niet onopgemerkt gebleven. In oktober 
19088 vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de vraag of ook voor de Rijksoverheid op het 
terreinn van de werkloosheidsverzekering een taak was weggelegd.38 Naar aanleiding van dit debat 
besloott de Tweede Kamer tot de instelling van een Staatscommissie waarin de voornaamste 
werkgeversorganisatiess en vakbonden en alle grote politieke partijen waren vertegenwoordigd. 

Inn juni 1914, twee maanden vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, kwam de commissie 
mett haar eindverslag. Hierin bepleitte zij 'een sterke rationalisering van het sociaal-economisch leven, te 
verkrijgenn door een gericht overheidsingrijpen: verbetering van de statistiek, arbeidswetgeving, 
werkverschaffing,, arbeidsbemiddeling, vakonderwijs en werkloosheidsverzekering'.39 De 
werkloosheidsverzekeringg moest volgens de meerderheid van de commissie de vorm krijgen van het 
zogenaamdee 'Gentse stelsel'. Bij dit stelsel werd de verzekering zoveel mogelijk door de vakbonden 
uitgevoerdd en beperkte de overheid zich tot de subsidiëring van de uit de kassen verstrekte uitkeringen.40 

Dee verwarring van de eerste oorlogsmaanden bleek voor de aanbevelingen van de Staatscommissie een 
vruchtbaree bodem, temeer omdat de voorzitter van de commissie, de vrijzinnig-democraat M.W.F. 
Treubb (1858-1931), intussen Talma als minister van Nijverheid, Landbouw en Handel was opgevolgd. 
Dee kans om al zo snel na publicatie van het eindverslag de ideeën van zijn commissie in beleid om te 
zettenn liet Treub niet voorbij gaan. Enkele weken na het begin van de oorlog stuurde hij alle gemeenten 
eenn circulaire waarin hij hen opriep zo spoedig mogelijk tot de opzet van een subsidiefonds te besluiten. 
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Inn rui l voor  deze inspanning beloofde Treub de gemeenten tenminste de helft van het aan de 
werkloosheidskassenn uitgekeerde bedrag uit de Schatkist te vergoeden. Voorwaarde was wel dat de 
gemeentenn geen acht zouden slaan op de maximale uitkeringsduur, zoals die in de statuten van de 
kassenn was vastgelegd, en na het verstrijken van deze periode de ondersteuning van de verzekerden 
zoudenn continueren (zie Tabel 9.2). 

Tabell  9.2 Noodregelirig-Treub(1914r 

AardAard Rijksbijdrage aan gemeenten die uitkeringen verstrekt uit werkloosheidskassen subsidiëren. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Bij werkloosheidskassen aangesloten arbeiders. 

Premie:Premie: Subsidie: xh gemeente, lA Rijksoverheid. 
Uitkering:Uitkering: fl. 5,Vfl. 6,- per week voor gehuwden en kostwinners, fl. 4,-/fl. 5,- voor overige groepen 

Uitkeringsduur:: afhankelijk van reglementen werkloosheidskas. 
Uitvoering:Uitvoering: Rijk, gemeenten en besturen van werkloosheidskassen. 

Toezicht:Toezicht: Gemeenten en Rijksambtenaren. 

Beroep: Beroep: 
Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. De Noodregeling werd afgekondigd per circulaire die aan alle gemeenten werd toegezonden,. 

2.. Karenztijd van zes dagen. 
3.. Ook als de reglementaire uitkeringsduur is verstreken mogen de werkloosheidskassen doorgaan met 
hett verstrekken van uitkeringen. 
4.. Wanneer het vermogen van de werkloosheidskassen is geslonken tot 25 procent van het op 1 augustus 
19144 aanwezige vermogen komt de uitkering geheel voor rekening van de gemeente en de Rijksoverheid. 

Dee introducti e van de 'Nood^eling-Treub* leidde tot een explosieve groei van het aantal gemeentelijke 
subsidiefondsen::  van 32 vóór  de introducti e tot 586 (meer  dan de helft van alle Nederlandse gemeenten) 
inn 1919.42 Deze groei van het aantal fondsen ging vergezeld van een sterke toename van het aantal 
verzekerdee arbeiders: van ongeveer  80.000 vóór  de invoering naar  meer  dan 200.000 aan het einde van 
dee oorlog.43 Vanwege dit succes, maar  ook vanwege de allengs dalende werkloosheid werd de 
Noodregelingg in december  1916 vervangen door  een permanente regeling» het Werkloosheidsbesluit-
1917,, bedoeld om het voortbestaan van de vakbondskassen op lange termij n te garanderen (zie Tabel 
9.3).. Als uitvloeisel van deze nieuwe regeling werden niet langer  de verstrekte uitkeringen, maar  de 
doorr  de leden betaalde premies gesubsidieerd, zodat de kassen in de toekomst een zekere reserve konden 
opbouwen.. Opnieuw namen Rijk en gemeenten ieder  de helft van de subsidie voor  hun rekening.44 

Hett  sluitstuk van Treubs werkloosheidspolitiek vormde de oprichting van het Koninklij k Nationaal 
Steuncomitéé (KNSC) in augustus 1914. Het Comité werd belast met de ondersteuning van onverzekerde 
werklozenn en van verzekerde werklozen die om welke reden dan ook niet of niet langer  aanspraak 
kondenn maken op een uitkerin g uit de vakbondskassen. De centrale leiding van het KNSC was in 
handenn van een bestuur, waarin tal van politici , werkgevers, vakbondsleiders en andere prominente 
burgerss zitting namen. De dagelijkse ondersteuning van werklozen was echter  het domein van 
plaatselijkee steuncomités die door  lokale notabelen werden bestuurd. 

Officieell  waren het KNSC en de lokale steuncomités private organisaties waarvan het werk 
middelss giften, liefdadigheidsacties en bazaars door  de bevolking zelf diende te worden bekostigd.45 In 
hett  eerste oorlogsjaar  werd nog uitbundig gegeven, maar  gaandeweg verslapte het enthousiasme en 
kwamm een steeds groter  deel van de financiering voor  rekening van de gemeenten en het Rijk (zie Tabel 
B.10.11 in Bijlage 10). Uiteindelijk zou de overheid in de periode 1914-1918 bijna 85 procent van de 
doorr  de comités gemaakte kosten voor  haar  rekening nemen.46 

Niett  iedereen was intussen even gelukkig met de werkloosheidspolitiek van het liberale kabinet. 'De 
armverzorgerss waren verbijsterd door  deze maatregelen', schrijf t P. de Rooy. 'Het idee achter  de 
werkloosheidsverzekeringg konden ze nog enigszins vatten, nadat hun was uitgelegd dat het een vorm 
vann sparen was. Dat was opvoedend en voordelig, omdat anders meer  had moeten worden uitgetrokken 
voorr  armenzorg. Maar  de steun van het KNSC spotte met alle begrippen van armenzorg.'47 De relatief 
hogee bedragen die werden uitgekeerd, het geringe onderzoek dat daaraan vooraf ging en de naar  hun 
opvattingg slappe controle op de gesteunden waren de arrnverzorgers een doorn in het oog. Nog 
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stuitenderr  was volgens hen de mentaliteitsverandering die zich als gevolg van deze maatregelen onder 
dee werklozen voltrok: hoe langer  de ondersteuning duurde, des te meer  zij  deze als een recht 
beschouwdenn en dat kon toch nooit de bedoeling van de regering zijn geweest?48 

Tabell  93 Werkloosheidsbesluit-1917 (Lely, 1916) 

Aard:Aard: Rijksbijdrage aan gemeenten die aan werkloosheidskassen van vakbonden betaalde premies subsidiëren. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Bij werkloosheidskassen van vakbonden aangesloten arbeiders. 

Premie:Premie: Subsidie: lA gemeente, Vz Rijksoverheid. Totale subsidie maximaal 100 procent van de betaalde premie, 
uitzonderingenn in buitengewone omstandigheden. 

Uitkering:Uitkering: Totale uitkering aan verzekerde: maximaal 70 procent. 

Uitvoering:Uitvoering: Rijk, gemeenten en besturen van de werkloosheidskassen. 
Toezicht:Toezicht: Controle van werklozen: vakbonden en op te richten Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en Ar

beidsbemiddeling.. Controle van kassen: gemeenten, Rijk en Rijksdienst. 
Beroep:Beroep: Beroep van vakbonden tegen besluiten van de Rijksdienst: speciale commissie bestaande uit voorzitter 

vann op te richten Commissie van Advies en twee door Minister uit deze commissie benoemde leden. 
Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. Een werkloze moet te allen tijde zijn woning openstellen voor controle. 

2.. De subsidie kan worden ingetrokken wanneer blijkt dat de vakbond onvoldoende controle op de 
uitkeringstrekkerss uitoefent 
3.. De Commissie van Advies is een adviesorgaan van de Minister, bestaande uit 6 vertegenwoordigers 
vann de vakbonden en 6 vertegenwoordigers van de gemeenten en het Rijk samen. De voorzitter wordt uit 
dezee twaalf leden benoemd door de Minister. 

Dezee afkeer  van de werkloosheidspolitiek van het liberale kabinet kwam onder  meer  tot uitdrukkin g in 
hett  Tijdschrift voor Armenzorg, het orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor  Armenzorg en 
Weldadigheidd (NVA). Deze koepelorganisatie van particulier e en gemeentelijke armbesturen was in 
19088 opgericht met als doel de kwaliteit van de lokale armenzorg in Nederland te verbeteren. De NVA 
afficheerdee zich als de spreekbuis van alle organisaties, ongeacht religie of politieke gezindheid, maar 
internn kwam zij  al snel onder  de invloed van conservatieve organisaties als Liefdadigheid naar 
Vermogen.500 Deze organisaties waren in het laatste kwart van de negentiende eeuw opgericht door 
verontrustee aristocraten als reactie op de sociale onrust die in deze periode vooral in het westen van het 
landd was ontstaan. In een poging de opstandigheid van de lagere standen te bezweren hadden zij  in 
Nederlandd een nieuwe methode van bedeling geïntroduceerd, die toen en later  met de term 'moderne 
armenzorg''  werd aangeduid. Door  de armen en arbeiders persoonlijk te bezoeken en te controleren 
hooptenn de aristocraten de laagste standen opnieuw de omgangsvormen bij  te brengen, die in de oude 
standensamenlevingg min of meer  vanzelfsprekend waren geweest. 

Dee geleidelijke overname van de NVA door  de conservatieve organisaties werd weerspiegeld in de 
samenstellingg van het verenigingsbestuur: in nauwelijks tien jaar  vond bijna een verdubbeling van het 
percentagee aristocraten plaats (zie Tabel 9.4). Bij  deze aristocraten ging het veelal om 
vertegenwoordigerss van lokale organisaties, maar  ook om enkele invloedrijk e landelijke bestuurders 
zoalss de BVL-Kamerleden W.H. de Beaufort en G.H. Hintzen en de werkgeversvoorman Jhr. H. 
Smissaert.511 Via de bestuursactiviteiten van deze kopstukken raakte de NVA gaandeweg verbonden met 
tall  van andere conservatieve organisaties wier  doelstellingen zij  tot op zekere hoogte deelde. 

Tabell  9.4 Bestuurderss van de Nederlandsche Vereeniging voor 
percentagee van het totaal, 1908-1940) 

1908-19100 1911-1915 

adel/patriciaatt 29,7 42,6 

Toelichting Toelichting 

1916-1920 0 

51,7 7 

:: zie voor bronnen, bijzonderheden en details Bijlage 

Armenzorgg en 

1921-1925 5 

55,9 9 

1,, Lijst 4.2. 

Weldadigheid:: adel en patriciaat (als 

1926-1930 0 

44,6 6 

1931-1935 5 

31,1 1 

1936-1940 0 

28,0 0 

Hoee invloedrij k de NVA was bleek in 1912 toen de Armenwet van 1854, waarin het primaat en de 
autonomiee van de particulier e en gemeentelijke arminstellingen was vastgelegd,52 na een lange politieke 
strij dd werd aangepast. Met steun van de liberale en confessionele aristocraten en boeren in het parlement 
slaagdee de NVA er  in om de principes die aan het werk van de moderne armenzorginstellingen ten 
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grondslagg lagen in de nieuwe Armenwet te verankeren. Voortaan waren de gemeentelijke armbesturen 
verplichtt  de persoonlijke, op 'verheffing' gerichte bedelingsmethode toe te passen, terwij l de autonomie 
vann alle overige bedelende instanties onaangetast bleef.53 

Dee nieuwe werkloosheidspolitiek van de overheid, die tijdens de Eerste Wereldoorlog door  minister 
Treubb werd opgezet, werd door  de armverzorgers van de NVA opgevat als een ernstige aantasting van 
hunn autonomie en een ondermijning van de bedelingsmethode die juist in de nieuwe Armenwet was 
vastgelegd.. Deze visie is later  door  diverse historici en sociologen onderschreven.54 De 
werkloosheidspolitiekk van Treub betekende volgens deze auteurs in twee opzichten een duidelijk e breuk 
mett  het verleden. Ten eerste zou de overheid met haar  financiële steun aan de vakbondskassen en het 
KNSCC voor  het eerst in de geschiedenis een principieel onderscheid hebben gemaakt tussen 'werklozen' 
enn 'armen'. J.A.A. van Doorn schrijf t hierover: 

Doorr de 'zuiver werkloozen in engeren zin' te scheiden van 'de menigte der halfbruikbaren' - termen uit het Eindrapport van de 
Staatscommissiee van 1914 - werd niet alleen het werklozenbestand 'opgeschoond', maar tevens de verhouding tussen 
armenzorgg en werklozenzorg nader bepaald. Het begrip armenzorg kreeg eens te meer een bijsmaak van minderwaardigheid; 
sterkerr nog: de aanpak van de werkloosheid werd aan de werkers in de armenzorg ten voorbeeld gesteld. Het wekte in en na de 
Eerstee Wereldoorlog veel ergernis, maar een weg terug was er niet: de ontwikkeling 'van armenzorg naar werklozenzorg' [...] 
symboliseerdee een trendbreuk in de geschiedenis van de sociale politiek. 

Tenn tweede hield het ingrijpen van de overheid een zekere erkenning in van haar  verantwoordelijkheid 
voorr  de werklozen en de werkloosheidsbestrijding. 

Dee eerste constatering is naar  mijn opvatting grotendeels juist. Voor  het moment impliceerden de 
maatregelenn van Treub inderdaad een scheiding van werklozen en armen, al zou deze scheiding in de 
jarenn twinti g weer  geleidelijk aan vervagen. De tweede constatering lijk t mij  echter  slechts ten dele juist. 
Mett  de financiële ondersteuning van de vakbondskassen en het KNSC erkende de overheid inderdaad 
eenn zekere verantwoordelijkheid voor  de werklozen, maar  hield zij  tegelijkertij d vast aan het oude 
princip ee dat de zorg voor  armen en werklozen de taak was van het particulier  initiatief . De feitelijke 
bedelingg van werklozen was en bleef immers het vrijwel exclusieve domein van particulier e en semi-
particulier ee instanties als de vakbondskassen, de steuncomités, de gemeentelijke armbesturen en de 
particulier ee armverenigingen, die ook tijdens de Eerste Wereldoorlog hun bedelingbeleid zélf bepaalden. 
Ikk  kom hier  in Hoofdstuk 12 en 13 nog uitgebreid op terug. 

Hoezeerr  de werkloosheidspolitiek tijdens de Eerste Wereldoorlog was gericht op de instandhouding van 
hett  particulier  initiatie f bleek in Twente. Net als in veel andere Nederlandse plaatsen besloten de 
gemeenteradenn van Hengelo, Almelo en Enschede in het najaar  van 1914 tot de opzet van diverse 
subsidiefondsenn en steuncomités, maar  op de uitkeringen van deze instellingen konden textielarbeiders 
geenn aanspraak maken. Voor  hen werden speciale werkloosheidskassen ingericht, die door  de 
textielbaronnenn werden bestuurd.56 Aanvankelijk werden de uitkeringen uit de kassen ook volledig door 
dee ondernemers bekostigd, maar  toen in de zomer van 1917 de werkloosheid in de textiel sterk steeg 
dedenn zij  met succes een beroep op het KNSC. In september  1917 besloot de centrale leiding van het 
KNSCC - met toestemming van de regering - tot subsidiering van de ondernemingskassen tot maximaal 
755 procent van de door  deze kassen uitgekeerde bedragen.57 

Specialee 'wachtgeldregelingen' zoals in de Twentse textiel werden in de loop van de oorlog ook in 
anderee sectoren opgezet en door  het KNSC met aanzienlijke bedragen ondersteund. In totaal zou het 
Comité,, en dus indirect de regering, in de jaren 1917-1919 liefst 13 miljoen gulden aan deze regelingen 
bijdragen.. Ter  vergelijking: de Noodregeling-Treub en het Werkloosheidsbesluit-1917 kostten de Staat 
inn dezelfde periode slechts 2,1 miljoen gulden.58 

Opmerkelij kk  was dat de wachtgeldregelingen vooral konden worden aangetroffen in de sectoren 
waarinn Centraal Beheer  zijn belangrijkste steunpunten had: in de Twentse textiel, de Amsterdamse en 
Rotterdamsee havens, de (vooral Zaanse) veredel ingsindustrie en in een aantal middenstandssectoren 
zoalss het bakkers- en slagersbedrijf.59 Daarmee verwierf een deel van de achterban van Centraal Beheer 
nuu ook (tijdelijk ) het recht op zelf-doen op het terrein van de werkloosheidsvoorziening en was een 
nieuwee vorm van gesanctioneerd particulier  initiatie f ontstaan. Hoezeer  machtsmotieven opnieuw 
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prevaleerdenn boven geld bleek wel uit het feit dat de werkgevers kozen voor regelingen die zij zelf voor 
eenn deel betaalden en niet voor de ondersteuning van hun arbeiders door de lokale steuncomités, die veel 
goedkoperr want gratis was. 

Ditt laatste gold overigens niet alleen voor de wachtgeldregelingen, maar tot op zekere hoogte voor de 
gehelee werkloosheidspolitiek van het liberale kabinet. In plaats van de zorg voor werklozen naar zich 
toee te trekken of op een andere manier te controleren, besteedde het grote bedragen aan de 
instandhoudingg van allerlei particuliere en semi-particuliere organisaties, die verder hun eigen beleid 
bepaalden.. Daarmee behoedde het kabinet deze organisaties voor de ondergang en maakte het de 
continueringg mogelijk van een bedelingmethode die in zekere zin al eeuwenlang bestond - een 
bedelingmethodee gericht op de bestendiging van oude machtsrelaties. De keerzijde van deze 
omvangrijkee reddingsoperatie was evenwel dat het lot van het particulier initiatief op het terrein van de 
armen-- en werklozenzorg voortaan voor een belangrijk deel in handen van de overheid lag. Deze 
financiëlee afhankelijkheid zou in de jaren dertig verstrekkende consequenties krijgen. 

9.55 Treub en de Talma-wetten 
Ondertussenn wachtten de Talma-wetten, die in 1912 en 1913 door het parlement waren aanvaard, nog 
altijdd op een invoeringsbesluit Verantwoordelijk voor deze formaliteit was minister Treub, die zich in 
dee jaren 1912-1913 als Kamerlid echter omstandig tegen Talmas plannen met de sociale verzekering had 
verzet.600 Volgens Treub waren de Raden van Arbeid, die Talma met de uitvoering van zijn 
verzekeringenn wilde belasten, levensloze organen, omdat zij met uit de maatschappij zelf waren 
voortgekomen.. Maar ook de toelating van de bijzondere kassen tot de uitvoering, waarmee Talma onder 
drukk had ingestemd, had Treub toen als onwenselijk beschouwd, omdat de rechten van de werklieden bij 
dezee kassen onvoldoende waren gegarandeerd.61 Enkele maanden na zijn aantreden als minister 
kondigdee Treub dan ook aan de wetten van zijn voorganger niet of althans niet ongewijzigd te zullen 
invoeren. . 

Talmass geestverwanten in de Tweede Kamer reageerden furieus. Zij noemden de stap van de 
ministerr 'inconstitutioneel' want in strijd met de ongeschreven regel dat een nieuw kabinet niet direct op 
hett beleid van zijn voorganger terug mag komen. Treub bleef echter bij zijn voornemen en betoogde dat 
hijj slechts de voorkeur volgde van de burgers, die zich bij de verkiezingen van 1913 naar zijn opvatting 
haddenn uitgesproken tégen de Talma-wetten en vóór de plannen van de liberale partijen zoals die in het 
Concentratiemanifestt waren neergelegd.62 De wetsvoorstellen die Treub in de daaropvolgende maanden 
terr vervanging van de Talma-wetten bij de Tweede Kamer indiende zouden echter niet alleen de 
confessionelenn van hem vervreemden, maar ook zijn partijgenoten van de VDB. 

Tabell  9.5 Ontwerp-Ouderdomswet (Treub, 1914) en ontwerp-Pensioenbelasting (Treub, 1915) 

Aard:Aard: Wettelijke regeling van een staatspensioen. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Alle behoeftige burgers van 70 jaar en ouder. 

Premie:Premie: Rente wordt in eerste instantie betaald door de gemeente en later deels vergoed door het Rijk. 

Uitkering:Uitkering: Vast bedrag: alleenstaanden fl. 2,-, gehuwden fl. 1,50 per week. 

Uitvoering:Uitvoering: Gemeenten. 

Toezicht:Toezicht: Kroon. 

Beroep:Beroep: Gedeputeerde Staten. Hoger beroep: Centrale Raad van Beroep. 
Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. Bij inwerkingtreding vervallen de bepalingen van de Invaliditeitswet aangaande de oudedags

voorziening. . 
2.. De bijdrage van het Rijk wordt bekostigd uit een Pensioenbelasting van 1 procent voor alle 
belastingplichtigee burgers. 

Hett eerste wetsvoorstel, een ontwerp-Ouderdomswet dat Treub in november 1914 aan de Kamer 
presenteerdee ter vervanging van Talmas ouderdomsverzekering, was nog in overeenstemming met de 
afsprakenn die de liberale partijen vóór de verkiezingen van 1913 hadden gemaakt. M Het ontwerp 
voorzagg in een kosteloos staatspensioen voor alle behoeftige burgers van 70 jaar en ouder, dat door de 
gemeentenn zou worden verstrekt en door het Rijk en de gemeenten samen zou worden bekostigd (zie 
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Tabell  9.5).65 In zijn tweede wetsvoorstel, een ontwerp-Organisatiewet ter  vervanging van Talmas 
Radenwet,, brak Treub echter  met zijn eigen opvattingen en die van zijn geestverwanten over  de meest 
gewenstee uitvoeringsorganisatie voor  de sociale zekerheid. In plaats van de uitvoering van de sociale 
wettenn onder  beheer  van de Rijksverzekeringsbank te plaatsen, zoals de VDB én Treub altij d hadden 
bepleit,, werd in het wetsvoorstel aan de bijzondere kassen de mogelijkheid gegeven om, vrijwel 
ongehinderdd door  een hogere instantie, een groot gedeelte van de uitvoering naar  zich toe te trekken. 
Slechtss voor  situaties waarin het particulier  initiatie f tekort schoot of ontbrak had Treub een complex 
schemaa van publiekrechtelijk e organen ontworpen, waarin aan de werkgevers een machtige positie was 
toegekendd (zie Bijlage 3.1). 

Hett  ontwerp-Organisatiewet werd door  de werkgevers van Centraal Beheer  met enthousiasme begroet.66 

Naa een onderhoud met Treub, waarin de minister  de werkgevers een toelichting op het wetsontwerp gaf, 
steldee de directie van Centraal Beheer  in besloten krin g tevreden vast dat de voorstellen van Treub in 
overeenstemmingg waren met de wensen van haar  leden: 

Dee minister verklaarde [...] met nadruk, dat hij besloten was, de positie der vereenigïngen zoodanig te regelen, dat zij er iets aan 
hadden.. Nu de deur werd opengezet om de vereenigingen gelegenheid te geven mede te werken, zou de deur ook wagenwijd 
openn komen. 

Dezee politieke ommezwaai van Treub op het terrein van de sociale politiek was een van de eerste 
symptomenn van de merkwaardige gedaanteverwisseling die hij  tijdens de Eerste Wereldoorlog 
onderging::  van een van de meest radicale vrijzinnig-democraten in het stadsbestuur  van Amsterdam en 
inn het parlement tot een uitermate conservatief politicus. Over  de oorzaak van deze 
gedaanteverwisselingg is in het verleden uitvoerig gespeculeerd. Zo suggereert P. de Rooy dat Treubs 
betrokkenheidd bij  de noodwetgeving daar  mede de oorzaak van was: 

Hett was in hoge mate zijn verdienste dat een chaos werd voorkomen. Het probleem was alleen dat Treub daar zelf ook nogal 
vann overtuigd was, wat zijn politieke soepelheid niet ten goede kwam. Met overmatig geprikkeld optreden vervreemdde hij de 
Kamerr van zich [...]. Gaandeweg ging zijn oorspronkelijk vooruitstrevend liberalisme schuil achter een eigenzinnig 
pragmatisme,, dat zich geleidelijk ontwikkelde tot conservatisme. 

Wellichtt  ook dat Treubs intensieve contact met de top van de Nederlandse zakenwereld, dat voor  de 
totstandkomingg van de noodwetgeving noodzakelijk was, van invloed was op zijn politieke inzichten. 
Vanaff  de eerste oorlogsmaanden verkeerde Treub in hogere kringen en daarmee zou hij  zich in de 
daaropvolgendee jaren meer  en meer  gaan identificeren. In 1916 brak hij  definitief met de VDB om een 
jaarr  later  een eigen partij , de Oeconomische Bond, op te richtten.69 Tijdens de verkiezingscampagne van 
19188 keerde Treub zich tegen de sociale en economische politiek van de afgelopen decennia en zelfs 
tegenn het beleid van het aftredende liberale kabinet waarin hij  nota bene zélf jarenlang minister  was: 
'Doorr  het politieke gehaspel', betoogde hij  tijdens de campagne, 'staan wij  thans aan den rand van den 
afgrond.. Slechts Mannen van de Daad kunnen nu nog helpen!'.70 Met deze Mannen van de Daad doelde 
Treubb op de oude ondernemers die tijdens de Eerste Wereldoorlog het economische beleid dicteerden. 

Dezelfdee Mannen van de Daad benoemden Treub in 1921 tot voorzitter  van de Ondernemersraad 
voorr  Nederlandsch-Indië, een conservatief gezelschap dat zich verzette tegen de democratisering van het 
kolonialee bestuur.71 Tegelijkertij d bleef Treub in de jaren twinti g het 'politiek e gehaspel'  in het 
Nederlandsee parlement in kranten en tijdschrifte n van zijn conservatieve commentaar  voorzien, waarbij 
voorall  de socialisten en katholieken het moesten ontgelden. In 1925, op het hoogtepunt van de 'reactie' 
vann de oude ondernemers en boeren tegen het sociale beleid (zie Hoofdstuk 10), vroeg hij  zich in een 
vann zijn artikelen zelfs hardop af of een staatsgreep geen einde zou kunnen maken aan het 'eindeloos 
gepraatt  over  allerlei futiliteiten ' in het Nederlandse parlement?72 

Terugg naar  1915. De politieke ommezwaai van Treub op het terrein van de sociale politiek leidde tijdens 
dee Eerste Wereldoorlog tot een groeiende irritati e onder  zijn vrijzinnig-democratische partijgenoten. 
Dezee irritati e nam verder  toe toen de minister  in het najaar  van 1915 bekend maakte in de lopende 
begrotingg geen ruimt e te hebben gevonden voor  de financiering van zijn Ouderdomswet. Om die reden 
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zagg hij  zich genoodzaakt tot de heffing van een speciale 'Pensioenbelasting' van één procent op alle 
belastbaree inkomens, dus ook op die van de werklieden zelf. De vrijzinnig-democraten in de Kamer 
protesteerdenn hevig tegen deze eenzijdige aantasting van de afspraken die de liberale partijen over  de 
ouderdomsvoorzieningg hadden gemaakt. Zij  betoogden dat de Pensioenbelasting van de minister  als een 
vormm van premiebetaling moest worden beschouwd en dat, als deze werd ingevoerd, van een 
staatspensioenn geen sprake meer  was.73 

Voorr  de vrijzinnig-democraten was de maat vol toen Treub in december  1915 aan de Tweede 
Kamerr  liet weten dat hij  niet tot de verdediging van het ontwerp-Ouderdomswet wilde overgaan, 
vóórdatt  het ontwerp-Pensioenbelasting door  de Kamer was aanvaard. Gezien de slechte toestand waarin 
'ss Rijksfinanciën verkeerden was de invoering van de Ouderdomswet zonder  financiële dekking volgens 
dee minister  niet verantwoord.74 De vrijzinnig-democraten in de Kamer weigerden zich echter  door  Treub 
tee laten dwingen tot de aanvaarding van een wetsvoorstel dat zij  als onacceptabel beschouwden. Zij 
haddenn genoeg van het eigenzinnige optreden van de minister  en wensten zijn beleid niet langer  te 
steunen.755 Ook de socialisten van de SDAP keerden zich tegen de minister  en onderstreepten dit met een 
motiee van afkeuring die door  J.H.A. Schaper  werd ingediend.76 Nog dezelfde dag werd de motie in 
stemmingg gebracht en door  de Tweede Kamer aanvaard, ondanks de steun van de aristocraten van de 
BVL ,, de CHU en de Liberale Unie voor  de minister  (zie Tabel 9.6). Enkele dagen later  diende Treub 
zijnn ontslag in.77 

Mett  het aftreden van Treub was de Pensioenbelasting van de baan, maar  niet zijn ontwerp-
Ouderdomswet.. De verdediging van het ontwerp werd in april 1916 overgenomen door  minister  van 
Waterstaatt  Lely, die in de jaren 1899-1901 aan de wieg van de Ongevallenwet had gestaan. In de 
Tweedee Kamer stuitte het wetsvoorstel opnieuw op tegenstand van de confessionele partijen, die voor 
invoeringg van de Talma-wetten waren.78 Een meerderheid van socialisten en liberalen schaarde zich in 
meii  1916 echter  achter  het wetsontwerp, al hadden de aristocraten van de BVL de nodige bezwaren. 
BVL-fractieleiderr  M. Tydeman verklaarde dat zijn parti j  principieel tegenstander  van staatspensionering 
wass en bleef, en eigenlijk voor  een vrijwillig e verzekering opteerde. Nu de verwezenlijking van een 
vrijwillig ee regeling op korte termij n onhaalbaar  leek wilden zijn parti j  het ontwerp-Ouderdomswet 
echterr  niet blokkeren. In mei 1916 werd het wetsontwerp door  de Tweede Kamer met 51 tegen 34 
stemmenn aanvaard (zie Tabel 9.8). 

Tabell  9.6 Behandeling Treubs ontwerp-Ouderdomswet in de Tweede en Eerste Kamer: stemverhoudingen (in aantal 
zetels) ) 

CHUCHU (10 en 4) 

BVLL (10 en 10/9) 

Liberalee Unie (22 en 5) 

ARPP (11 en 9) 

katholiekee fractie (25 en 17) 

VDBB (7 en 3/2) 

SDAPP (15 en 2/3) 

totaal l 

motie e 
Schaper r 

(januarii 1916) 

voorvoor tegen 

00 7 

11 8 

144 7 

22 7 

77 13 

77 0 

144 0 

455 42 

Tweedee Kame 
ontwerp p 
Treub b 

(meii 1916) 

voorvoor tegen 

00 10 

99 0 

211 0 

00 10 

00 14 

66 0 

155 0 

511 34 

r r 
ontwerp p 
Duyss c.s. 

(meii 1918) 

voorvoor tegen 

11 9 

66 0 

166 0 

00 10 

00 17 

66 0 

122 0 

411 36 

Eerste e 
ontwerp p 
Treub b 

(julii 1917) 

voorvoor tegen 

11 3 

66 2 

33 1 

11 5 

44 9 

22 0 

11 1 

188 21 

Kamer r 
ontwerp p 
Duyss c.s. 

(julii 1918) 

voorvoor tegen 

00 4 

99 0 

55 0 

00 7 

00 15 

22 0 

33 0 

199 26 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Achter de partijen staat tussen haakjes het aantal zetels vermeld waarover zij in de Tweede Kamer resp. de Eerste Kamer 

beschikten.. In de Eerste Kamer wisselden tussentijds enkele zetels van partij. In 1918 was een Eerste-Kamerzetel vacant. 
2.. De eerste stemming in de Eerste Kamer (juli 1917) betrof een voorstel van de voorzitter om de wetsontwerpen die door de 

vorigevorige Tweede Kamer (zie tekst) waren aangenomen in behandeling te nemen. 
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Veell verder dan de Tweede Kamer kwam de Ouderdomswet echter niet. De behandeling van het 
wetsvoorstell in de Eerste Kamer liet door obstructie van de confessionele partijen meer dan een jaar op 
zichh wachten en toen het eenmaal zover was werd aan de inhoud ervan in de senaat geen woord besteed. 
Inn juli 1917 weigerde de confessionele meerderheid het ontwerp vanwege staatsrechtelijke bezwaren in 
behandelingg te nemen.*3 

Ministerr Lely hield het ontwerp-Ouderdomswet nu verder voor gezien, maar zijn geestverwanten in het 
parlementt lieten het er niet bij zitten. In januari 1918 werd het ontwerp opnieuw bij de Tweede Kamer 
ingediendd door enkele socialisten en liberale democraten onder leiding van de SDAP-er J.E.W. Duys.81 

Hett wetsvoorstel werd in mei van datzelfde jaar door de Tweede Kamer vlot aanvaard, maar stuitte 
enkelee maanden later in de Eerste Kamer opnieuw op een veto van de confessionele partijen.82 

Zoo kwam de ontwikkeling van de sociale verzekering tijdens de Eerste Wereldoorlog wederom vrijwel 
tott stilstand. Door het ontbreken van een confessionele meerderheid in de Tweede Kamer konden de 
Talma-wettenn niet worden ingevoerd en door de opmerkelijke koerswijziging van Treub kwam ook het 
wetgevingsprogrammaa van de liberale partijen, zoals dat in het Concentratiemanifest was neergelegd, 
niett van de grond. Voor de oude ondernemers, boeren en middenstanders van Centraal Beheer, die 
achterr Treub en zijn wetsvoorstellen hadden gestaan, maakte dit laatste overigens weinig verschil. Zij 
bouwdenn in de oorlogsjaren geduldig verder aan een eigen structuur van private verzekeringen en 
organisaties.. Eind 1916 voegden zij de onderlinge vereniging Ziekte-Risico aan de bestaande organisatie 
toe,, anderhalf jaar later gevolgd door de coöperatie Pensioen-Risico.83 Beide verenigingen waren 
bedoeldd om te zijner tijd een deel van de uitvoering van de Talma-wetten op zich te nemen, maar hoe 
langerr de invoering van deze wetten op zich liet wachten, hoe meer de vrijwillige  verzekeringen van de 
verenigingenn zich tot alternatief voor deze wetten ontwikkelden. Met name Ziekte-Risico zou in de 
verderee geschiedenis van de Talma-wetten nog een belangrijke rol gaan spelen. 

9.66 De opmaat tot een revolutie 
Niett iedereen legde zich neer bij de wijze waarop het land tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
bestuurd.. De monopolisering van het economische beleid door een kleine groep ondernemers en de vaak 
vergaandee noodmaatregelen zetten vooral in socialistische kring veel kwaad bloed. De socialisten 
haddenn niet alleen inhoudelijke bezwaren tegen de oorlogspolitiek, maar zagen in de wijze waarop deze 
politiekk tot stand kwam ook een miskenning van de ontwikkeling die hun organisaties in de voorgaande 
jarenn hadden doorgemaakt. 

Nett als in de omringende landen was de socialistische arbeidersbeweging in Nederland in de jaren tien 
vann de twintigste eeuw uitgegroeid tot een politieke en maatschappelijke factor van belang. Zo was de 
aanhangg van de socialistische vakbond N W in nauwelijks tien jaar verviervoudigd: van 40.000 leden in 
19100 naar 160.000 in 1918.84 Ongeveer tegelijkertijd had ook de socialistische SDAP in het parlement 
haarr definitieve doorbraak beleefd. Bij de verkiezingen van 1913 was het zetelaantal van de partij meer 
dann verdubbeld (van 7 naar 15 zetels) en was zij in een klap uitgegroeid tot de derde partij in de Tweede 
Kamer.855 De positie van de SDAP was nog eens versterkt door het verkiezingsresultaat van de andere 
politiekee partijen: noch de confessionele noch de liberale partijen hadden een absolute meerderheid 
behaald,, zodat de vorming van een vrijzinnig, niet-confessioneel meerderheidskabinet zonder de 
medewerkingg van de socialisten onmogelijk was. Toen de liberale partijen de SDAP bij de formatie 
verzochtenn enkele ministers aan een coalitiekabinet te leveren, wees de leiding van de partij dit aanbod 
naa enig aarzelen echter van de hand. Deelname aan de regering werd voor de ontwikkeling van de jonge 
socialistischee beweging nog te riskant geacht.86 Het verzoek tot deelname aan de regering was voor de 
socialistenn niettemin van grote betekenis geweest. Het had getoond dat de SDAP door de grote partijen 
voorr vol werd aangezien en bovendien voldoende werd vertrouwd om bij het bestuur van het land te 
wordenn betrokken. 

Ditt vertrouwen hadden de socialisten in de daaropvolgende jaren niet beschaamd. Toen in de zomer van 
19144 de Eerste Wereldoorlog uitbrak zegden SDAP en N W de regering direct hun volledige 
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medewerkingg toe. In de Tweede Kamer verleende de SDAP loyaal haar  steun aan de vele 
noodmaatregelenn en buiten het parlement nam het N W ten opzichte van de werkgevers een 
verzoenendee houding aan. 

Inn de laatste oorlogsjaren lieten de socialistische organisaties deze coöperatieve opstelling echter 
gaandewegg varen. In de Tweede Kamer voelde de SDAP-fractie zich meer  en meer  buiten spel gezet 
doorr  het liberale kabinet, dat volgens de socialisten de oorlogsdreiging misbruikt e om allerlei 
controversiëlee maatregelen door  het parlement aanvaard te krijgen.88 Controversieel waren vooral de 
distributiewetten,, die in de zomer van 1917 tot grote tekorten aan voedsel leidden en in het westen van 
hett  land een explosieve situatie creëerden. In verschillende steden braken spontaan rellen en stakingen 
uit.. In Amsterdam vielen zelfs doden toen de politie een plundering van schepen met voor  de export 
bedoeldee aardappelen probeerde te voorkomen.89 

Dee frustratie  over  de politiek van het liberale kabinet kwam onder  meer  tot uitdrukkin g in het 
SDAP-verkiezingsprogrammaa van 1918. Hierin riep de parti j  haar  aanhang op zich te verzetten tegen 
'dee betrekkelijk kleine, maar  oppermachtige groep van grootkapitalisten, die meer  en meer  het gansene 
bestaann van ons volk in handen nemen' en waarvan volgens de parti j  'de vrij-liberale n de meest zuivere 
politiekee uitdrukking ' waren.90 Dit verzet liet niet lang op zich wachten. 





Hoofdstukk 10 

Revolutie,, reactie en ressentiment (1918-1925) 

Inn de geschiedenis van Europa markeert de Eerste Wereldoorlog het einde van wat historici de 'lange 
negentiendee eeuw' hebben genoemd. De oorlog was volgens A. Mayer een 'uitdrukking van de 
neergangg en val van de oude orde, die vocht voor een verlenging van haar bestaan'.1 Het bloedige 
verloopp van de strijd en, vooral voor de Centralen, het rampzalige einde zou deze neergang echter alleen 
maarr versnellen. Door een hele generatie jongemannen als slachtvee de loopgraven van leper en Verdun 
inn te sturen hadden aristocratische politici en militairen in Engeland en Frankrijk hun achting en respect 
bijj de bevolking verspeeld. Na de oorlog was hun rol in de nationale politiek vrijwel uitgespeeld en 
namenn partijen van arbeiders en oude en nieuwe middengroepen het roer over. . 

Tenn oosten van de Rijn, waar de vorsten en landadel vóór de oorlog nog stevig in het zadel hadden 
gezeten,, verliep de afrekening met de oude orde minder zachtzinnig. In Rusland, Duitsland en in de 
landenn die tot het einde van de oorlog tot de Dubbel-Monarchie hadden behoord werden de 
aristocratischee regimes door coalities van arbeiders, boeren en soldaten op bloedige wijze verdreven. De 
combinatiee van oorlog en revoltes liet deze landen achter met een ontredderde economie en een 
instabielee politieke constellatie. 

Ookk Nederland trad na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe tijdperk binnen. Hoewel het land buiten 
dee oorlog was gebleven kon het vanwege zijn sterke oriëntatie op het buitenland de economische 
repercussiess van de oorlog niet ontlopen. Op wat langere termijn bleken vooral de gevolgen van de 
oorlogg voor de binnenlandse sociaal-economische structuur ingrijpend. Enerzijds werden de oude 
ondernemerss zwaar getroffen door de communistische machtsovername in Rusland en het wegvallen 
vann de koopkracht in Midden- en Oost-Europa. Anderzijds versterkte de oorlog de positie van de nieuwe 
(voorall katholieke) ondernemers aanzienlijk, waardoor de oude ondernemers er op den duur een 
geduchtee concurrent bij kregen. Beide ontwikkelingen hadden grote gevolgen voor de politieke en 
maatschappelijkee krachtsverhoudingen, en daarmee indirect voor de voortgang van het sociale beleid. 

10.11 Revolutiedreiging 
Onmiddellijkk na de wapenstilstand in november 1918 werd in Nederland echter alle aandacht opgeëist 
doorr een ander indirect gevolg van de oorlog: de poging tot revolutie van SDAP-leider Troelstra. In het 
vorigee hoofdstuk is beschreven hoe in de laatste jaren van de oorlog onder de socialisten grote frustratie 
wass ontstaan over de wijze waarop het land tijdens de oorlog door het liberale kabinet en de oude 
ondernemerss was bestuurd. De frustratie werd in de zomer van 1918 verder gevoed door de 
teleurstellendee uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, de eerste volgens het algemeen kiesrecht. De 
SDAPP won zeven zetels, veel minder dan de socialisten vooraf hadden gehoopt en hun tegenstanders 
verwachtt en gevreesd - hoe dan ook te weinig om haar juist verworven Salonfahigkeit in 
regeringsmachtt te kunnen omzetten. In de formatie na de verkiezingen werd de socialisten geen enkele 
roll gegund en formeerden de drie confessionele partijen opnieuw een coalitiekabinet onder leiding van 
dee katholieke aristocraat Jhr. C.J.M. Ruys de Beerenbrouck.2 

Toenn in het najaar van 1918 de eerste berichten over revoltes in Duitsland en Oostenrijk het land 
bereiktenn sloeg de frustratie van de socialisten om in een opmerkelijke euforie. Op verschillende 
plaatsenn in het land braken spontaan stakingen uit en op massameetings in diverse steden werd 
enthousiastt gespeculeerd over de aanstaande revolutie. Maar niet alleen de socialisten dachten dat een 
omwentelingg op handen was; vrij algemeen werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat de sociale 
onrustt in het oosten uiteindelijk ook naar Nederland zou overslaan. Deze vrees leek bewaarheid te 
wordenn toen SDAP-leider Troelstra begin november op een protestvergadering in Rotterdam en een dag 
laterr in de Tweede Kamer voorspelde dat de revolutie in Nederland inderdaad aanstaande was en de 
regeringg beval haar bevoegdheden aan de arbeidersklasse over te dragen.3 
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Hoewell Troelstra reeds een dag later moest toegeven dat hij zich in de situatie had vergist, hield de 
angstt voor revolutie het land nog lange tijd in haar greep. De chaotische situatie in Duitsland, de sociale 
onrustt in België en Frankrijk en de telkens oplaaiende stakingen in de Rotterdamse en Amsterdamse 
havens,, de metaalnijverheid en de Twentse textiel voedden het idee dat het revolutiegevaar nog niet was 
geweken.44 Maandenlang gonsde het van geruchten over Nederlandse communisten die een staatsgreep 
voorbereiddenn en over invallen van Duitse Spartacisten in Groningen die ieder moment konden 
plaatsvinden.5 5 

Dezee angst voor revolutie bracht verstokte tegenstanders van sociale hervormingen tot grote 
toegeeflijkheid.. In de dagen na Troelstras Rotterdamse rede verdrongen vooral liberale aristocraten zich 
achterr het spreekgestoelte van de Tweede Kamer om hun steun aan de Nederlandse arbeiders te betuigen 
enn te betogen dat zij altijd al voor een ruimhartig sociaal beleid van de overheid waren geweest.6 Om de 
regeringg tot meer daadkracht te bewegen diende de liberale aristocraat P. Rink een motie in waarin hij 
zichh uitsprak voor 'groote democratische hervormingen'. De motie werd zonder hoofdelijke stemming 
doorr de Tweede Kamer aanvaard.7 

Ookk in het confessionele kamp veranderde de angst voor revolutie gekende tegenstanders van de 
socialee politiek op slag in toegeeflijke hervormers. Enkele weken na Troelstras rede presenteerde 
minister-presidentt Ruys de Beerenbrouck de Tweede Kamer een lange lijst van sociale maatregelen die 
dee regering in korte tijd verwezenlijkt wilde zien. Op deze lijst prijkten onder meer een wettelijke 
regelingg van het algemeen vrouwenkiesrecht, stimulering van de woningbouw voor arbeiders, instelling 
vann een acht-urige werkdag en een 45-urige werkweek, een flinke verhoging van de 
ambtenarensalarissenn en zelfs democratische hervorming van het koloniale bestuur in Nederlands-Indië. 

Dee angst voor revolutie onder de aristocraten in het parlement bood de minister van Arbeid in het 
kabinet-Ruys,, de katholieke democraat P.J.M. Aalberse (1871-1948), de kans om vaart te zetten achter 
dee sociale wetgeving. In december 1918 trok Aalberse alle wetsontwerpen van zijn voorgangers in, met 
uitzonderingg van de Talma-wetten, die hij van enkele nieuwe, voor de arbeiders veelal gunstiger 
bepalingenn voorzag. Zo verlaagde hij de leeftijd waarop arbeiders krachtens Talmas Invaliditeitswet 
rechtt konden doen gelden op een ouderdomsrente van 70 naar 65 jaar en verhoogde hij het bedrag van 
dee kosteloze rente (waarop oud-arbeiders die de 65-jarige leeftijd reeds waren gepasseerd aanspraak 
kondenn maken) met meer dan 50 procent. Bovendien schrapte de minister de bepaling uit de Radenwet 
datt de leden van de Raden van Arbeid, die met de uitvoering van de Invaliditeitswet waren belast, door 
dee arbeiders en werkgevers werden gekozen. Om bij de invoering van de Invaliditeitswet geen tijd te 
verliezenn stelde Aalberse voor om de afgevaardigden voortaan door de Minister van Arbeid te laten 
benoemen.9 9 

Bovenopp deze aanpassingen van de Talma-wetten kwam Aalberse met een drietal nieuwe 
wetsvoorstellen,, die hij in de eerste maanden van 1919 aan de Tweede Kamer presenteerde. Het eerste 
wetsvoorstell betrof een wijziging van de Ooriogszeeongevallenwet, die in 1915 op voorspraak van 
Posthumaa door het parlement was aanvaard. Posthumas wet was een tijdelijke regeling geweest die 
slechtss financiële bescherming bood tegen ongevallen die een rechtstreeks gevolg waren van de oorlog 
opp zee. Aalberses wijzigingsvoorstel voorzag in een tijdelijke herleving van de verzekering en een 
verbredingg van de dekking naar alle ongevallen die een zeeman tijdens zijn werk op zee konden treffen. 
Opp korte termijn, zo beloofde Aalberse de Tweede Kamer, zou hij met een permanente regeling komen, 
waarinn ook de privaatrechtelijke opzet van Posthumas wet (die werd uitgevoerd door de 
werkgeversverenigingg Zee-Risico) in een publiekrechtelijke zou worden omgezet.10 

Hett tweede wetsvoorstel van de minister betrof een nieuwe maar eveneens tijdelijke regeling, de 
Werkloosheidsverzekeringsnoodwet,, bedoeld om de positie van werklozen die bij de vakbondskassen 
warenn aangesloten te verbeteren. De regeling voorzag in een extra financiële ondersteuning van de 
kassenn bovenop de subsidie die zij reeds krachtens het Werkloosheidsbesluit van 1917 ontvingen. Deze 
extraa ondersteuning bood de kassen de mogelijkheid de uitkeringsduur met enkele maanden te verlengen 
enn de uit te keren bedragen te verhogen naar het niveau van het 'noodzakelijk levensonderhoud'.11 

Hett meest vergaande onderdeel van Aalberses verzekeringsplannen was een ontwerp-
Ouderdomswet.. De wet was bedoeld voor personen die geen arbeider waren en derhalve niet onder de 
bepalingenn van de Invaliditeitswet vielen, maar in economische opzicht wel met arbeiders gelijk te 
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stellenn waren: middenstanders, boeren en andere kleine zelfstandigen (zie Tabel 10.1). Zij  zouden onder 
betrekkelijkk  gunstige voorwaarden een vrijwillig e verzekering kunnen afsluiten, die deels door  de Staat 
werdd bekostigd. Personen die de 65-jarige leeftijd reeds waren gepasseerd zouden, net als arbeiders in de 
Invaliditeitswet,, aanspraak kunnen maken op een ouderdomsrente die uit de Schatkist werd betaald. 

Tabell  10.1 Chitwerp-Ouderdomswet (Aalberse, 1919) TT T 

Aard:Aard: Vrijwillige verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom. 
Reikwijdte:Reikwijdte: Niet-arbeiders wier economische positie vergelijkbaar is met die van arbeiders (met loongrens) 

Personenn ouder dan 16 jaar en jonger dan 35 jaar. 
Premie:Premie: Verzekerde. 

Hoogtee afhankelijk van leeftijd, voorts naar keuze. 
Rijkk betaalt administratiekosten, overgangsregeling en gratis rentes voor 65+ers. 

Uitkering:Uitkering: Afhankelijk van premie. Maximale uitkering fl. 6,- per week. 
Uitkeringg vanf 65-jarige leeftijd. 
Kostelozee ouderdomsrente (fl. 3,- per week) voor personen die bij inwerkingtreding reeds 65 jaar zijn (en 
niett onder Invaliditeitswet vallen), gefinancierd door het Rijk. 
Eenmaligee uitkering bij overlijden aan nabestaande(n). 

Uitvoering:Uitvoering: Raden van Arbeid. 
Toezicht:Toezicht: Verzekeringsraden. 
Beroep:Beroep: Raden van Beroep, Centrale Raad van Beroep. 
Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. Overgangsregeling voor personen die bij inwerkingtreding 35 jaar of ouder zijn (en niet onder de 

Invaliditeitswett vallen): zij kunnen zich verzekeren van een rente van fl. 3,- tegen de premie van 34-
jarigen.. Rijk financiert het tekort. 
2.. De Rijksverzekeringsbank beheert het Ouderdomsfonds. 

Dee totale kosten van Aalberses verzekeringsplannen waren enorm: tezamen zouden zij  de overheid 
alleenn al in het eerste jaar  meer  dan 50 miljoen gulden gaan kosten, op een totale Rijksbegroting van 980 
miljoen.. In de daaropvolgende jaren zou dit bedrag alleen maar  groeien, vooral als gevolg van het open-
eindee karakter  van de Ouderdomswet en de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet.13 

All  deze wetsvoorstellen werden in het voorjaar  en de zomer van 1919 met grote spoed door  het 
parlementt  in behandeling genomen en aanvaard. In maart accepteerde het parlement de Radenwet, in 
aprill  en juni volgde de Zeeongevallenwet en begin september  werd de Tweede Kamer zelfs van vakantie 
teruggeroepenn om de Invaliditeitswet, de Ouderdomswet en de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet van 
haarr  goedkeuring te voorzien. In alle gevallen bood het parlement geen enkele weerstand. In tegendeel 
zelfs,, herhaaldelijk moest Aalberse de Kamerleden ontraden om akkoord te gaan met moties en 
amendementen,, die de wetsvoorstellen van de minister  nog gunstiger  voor  de arbeiders zouden doen 
uitvallen.144 Een ambtenaar  van Aalberses departement schreef later  dan ook dat hij  en zijn collega's zich 
hogelijkk  'verwonderden over  de vlotte totstandkoming van maatregelen, die zij  door  den vroeger 
ondervondenn tegenstand bijna als onbereikbaar  waren gaan beschouwen'.15 

Zoo had Aalberse in enkele maanden tij d meer  voor  elkaar  gekregen dan zijn voorgangers in bijna twinti g 
jaar.. Door  handig gebruik te maken van de angst voor  revolutie was hij  erin geslaagd sociale 
verzekeringenn door  het parlement te loodsen, die onder  normale omstandigheden vrijwel zeker  niet 
warenn geaccepteerd. Om te tonen hoezeer  zij  met het lot van de arbeiders waren begaan legden de 
aristocratenn Aalberse in het parlement geen strobreed in de weg. En om dit momentum van angst 
optimaall  te benutten hadden de democraten hun bedenkingen tegen de uitvoeringsorganisatie van 
Talmass Invaliditeitswet ingeslikt. Althans zo leek het. 

Wantt  toen in november  1919 de Invaliditeitswet in het Staatsblad verscheen bleek Aalberse ook 
hett  laatste bezwaar  van de democraten tegen de wet - buiten het parlement om - te hebben 
weggenomen.. In 1913 was door  toedoen van de CHU-er  De Visser  in de Invaliditeitswet een artikel 
opgenomen,, waarin bijzondere kassen onder  zekere voorwaarden werd toegestaan als uitvoerder  van de 
wett  op te treden. In de wetstekst was echter  niet bepaald welke voorwaarden dat precies waren. Deze 
diendenn na invoering van de wet door  de verantwoordelijke minister  per  Algemene Maatregel van 
Bestuurr  te worden vastgesteld. Net als Kuyper  bijna twee decennia eerder  had Aalberse van dit 
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ministeriëlee prerogatief gebruik gemaakt door de wet alsnog in de door hem gewenste richting te 
wijzigen.. De financiële garanties die van de bijzondere kassen werden geëist waren zó streng dat op 
voorhandd het merendeel van de kassen van toelating was uitgesloten. Bovendien was bepaald dat de 
ministerr toelating om formele redenen kon weigeren, zelfs wanneer de kassen aan de financiële 
garantiess konden voldoen.16 Uiteindelijk zou slechts één bijzondere kas, het Algemeen 
Mijnwerkersfonds,, door Aalberse als uitvoerder worden erkend.17 

10.22 Verzet tegen de Invaliditeitswet 
Inn de eerste maanden van 1920 werd duidelijk dat Aalberse met de laatste maatregel zijn hand had 
overspeeld.. In korte tijd braken overal in het land acties uit tegen de Invaliditeitswet en de wijzigingen 
diee Aalberse daar eigenhandig in had aangebracht. Deze acties werden aanvankelijk vooral gedragen 
doorr de herenboeren van het conservatieve Nederlandsche Landbouwcomité (NLC). In Groningen, 
Friesland,, Noord-Holland en Zeeland organiseerden afdelingen van het NLC protestvergaderingen, 
waarinn de boeren werden opgeroepen de invoering van de wet te dwarsbomen door de rentezegels die zij 
voorr hun arbeiders moesten plakken niet aan te schaffen of de kosten daarvan in te houden op de 
lonen.188 Op de Veluwe en in Zeeland trokken de boeren van het NLC gezamenlijk op met de aanhangers 
vann de orthodox-protestantse dominee G.H. Kersten. Deze oprichter en leider van de Staatkundig 
Gereformeerdee Partij (SGP) verzette zich al veel langer tegen de verzekeringsplicht, zij het om andere 
redenen.. Volgens Kersten was de verzekering een 'stelsel dat het kwaad der ijdele bezorgdheid 
sanctioneert'' en 'in strijd met het geloof in de voorzienigheid Gods'.19 Hoewel de herenboeren van het 
Landbouwcomitéé nooit eerder gewag hadden gemaakt van religieuze bedenkingen tegen de 
verzekeringsplicht,, namen zij de gemoedsbezwaren van Kersten en zijn volgelingen over. 

Bijj hun acties tegen de Invaliditeitswet kregen de boeren in februari en maart steun van de conservatieve 
pers.. In bladen als de Nieuwe Rotterdamse Courant en het Amsterdamse Handels blad verschenen in het 
voorjaarr van 1920 diverse berichten over exorbitant hoge vergoedingen voor uitvoeringsambtenaren en 
dee aankoop van 'weelderige onderkomens' door de Raden van Arbeid.20 In beide bladen werden met 
enigee regelmaat brieven geplaatst van dames die hun hart luchtten over de hoge kosten van de 
verzekeringg voor hun meiden, die eveneens verzekeringsplichtig waren, en over de 
mentaliteitsveranderingg die de wet onder het personeel teweeg bracht. 

Inn april van dat jaar sloot ook de leiding van Centraal Beheer zich bij de protestacties aan. In de 
veronderstellingg dat het kabinet-Ruys de Beerenbrouck de Invaliditeitswet in de geest van het 
amendement-Dee Visser zou implementeren had de organisatie anderhalfjaar daarvoor een nieuwe 
onderlingee vereniging, Pensioen-Risico, in het leven geroepen, waarbij direct een groot aantal 
werkgeverss en werkgeversorganisaties zich had aangesloten.22 Eind 1919 had Aalberse het bestuur van 
Centraall Beheer echter laten weten dat Pensioen-Risico om formele redenen niet als uitvoerder van de 
wett kon worden erkend. Na een mislukte poging de minister in een persoonlijk onderhoud op andere 
gedachtenn te brengen richtten president-directeur Posthuma (die na zijn ministerschap bij Centraal 
Beheerr was teruggekeerd) en zijn medebestuurders zich in april 1920 in een open brief aan Aalberse.23 

Hoewell het bestuur directe betrokkenheid bij de obstructiepogingen van de boeren ontkende, zoals her 
enn der in de pers en in de Tweede Kamer was gesuggereerd, onderschreef het de bezwaren die de boeren 
tijdenss hun acties tegen de Invaliditeitswet hadden aangevoerd. In scherpe bewoordingen eiste het 
bestuurr dan ook een wijziging van de Invaliditeitswet in de geest van het amendement-De Visser. Om 
dezee eis kracht bij te zetten organiseerde Centraal Beheer in de daaropvolgende weken een 
protestkaartenactiee waaraan uiteindelijk door meer dan veertigduizend werkgevers werd deelgenomen.24 

Omm Kersten en zijn aanhangers tegemoet te komen en het verzet tegen de Invaliditeitswet te verzwakken 
-- zoals Aalberse in de Tweede Kamer openlijk toegaf25 - presenteerde de minister eind april een 
noodwetje,, waarin voor de orthodox-protestanten de mogelijkheid werd geopend om zich aan de 
verzekeringsplichtt te onttrekken. Daartoe dienden zij zwart-op-wit te verklaren geen enkele andere 
verzekeringg (bijvoorbeeld tegen brand of diefstal) te hebben afgesloten en toe te stemmen in een 
verhogingg van hun belastingaanslag met één-en-een-kwart maal het bedrag dat zij anders kwijt zouden 
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zijnn aan premie. De verzekering van hun arbeiders zou vervolgens worden overgenomen door de 
plaatselijkee Raad van Arbeid en worden bekostigd door het Ministerie van Financiën.26 

Hoee gering het aantal gemoedsbezwaarden werkelijk was, of althans hoe klein het aantal werkgevers dat 
bereidd was uit religieuze principes een verhoogde afkoopsom te betalen, bleek toen het wetje na een 
snellee behandeling in het parlement in december 1920 in werking trad: voor nauwelijks 4.000 van de in 
totaall 1,7 miljoen arbeiders die volgens de Invaliditeitswet verzekeringsplichtig waren (oftewel 0,2 
procent)) was een ontheffing aangevraagd en verkregen.27 

Hett door Aalberse gewenste politieke effect van het wetje bleef echter uit. Uit alles werd duidelijk dat de 
angstt voor revolutie, die het land ruim een jaar lang in zijn greep had gehouden, door de acties van de 
boerenn was gebroken. Toen de economie na een korte periode van bloei in de tweede helft van 1920 ook 
nogg in een recessie kwam breidde het verzet zich als een olievlek uit. In brochures en adressen aan 
regeringg en parlement klaagden de werkgevers over de naar hun opvatting veel te hoge lonen en drongen 
zijj aan op een drastische versobering van de werklozensteun en op afschaffing van de nog amper 
ingevoerdee achturendag.28 De werkgevers werden gesteund door de aristocraten in het parlement en 
doorr de conservatieve pers die in de loop van 1921 een ware hetze tegen Aalberse ontketende. In de 
NieuweNieuwe Rotterdamse Courant en het Handelsblad werd de minister afgeschilderd als een verkwister en 
eenn saboteur van de nationale economie. Het aartsconservatieve blad De Controleur wenste voor 
Aalbersee zelfs het lot van de Duitse minister van Financiën M. Erzberger, die enkele weken tevoren om 
zijnn sociaal-religieuze denkbeelden was vermoord.29 

100 3 Reactie en ressentiment 
Dee abrupte oppositie tegen het sociale beleid en de democratische politiek was overigens geen exclusief 
Nederlandss fenomeen. Overal in Europa was na 1919 sprake van een kentering in het politieke klimaat. 
Nuu de rook van de oorlog was opgetrokken en de blijdschap over het einde daarvan was weggeëbd werd 
plotselingg duidelijk welke ravage de oorlog in politiek en economisch opzicht had aangericht. Langzaam 
maarr zeker drong in hogere kringen het besef door dat de belle époque van vóór 1914 definitief was 
vervlogen.. De verslagenheid hierover kwam in de jaren twintig tot uitdrukking in talloze geschriften en 
romans,, waarin de verloren wereld van de oude aristocratie met al zijn pracht, praal en intriges werd 
beschreven.. Nadat in landen als Duitsland en Frankrijk het gevaar van een proletarische revolutie was 
gewekenn sloeg deze nostalgie echter als snel om in een verbitterde aanval op de nieuwe machthebbers 
enn de 'hordemens' die zij vertegenwoordigden.30 

Ditt ressentiment leek ook ten grondslag te liggen aan de oppositie van de oude elite tegen het sociale 
beleidd in Nederland. De verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog waren Nederland weliswaar 
bespaardd gebleven, maar de oude ondernemers konden door hun sterke afhankelijkheid van de 
internationalee handel de negatieve economische gevolgen van de oorlog niet ontlopen. 

Dee eerste klap die de oude elite te verwerken kreeg was de machtsovername van de communisten 
inn Rusland. De confiscatie van privé-ondernemingen en de annulering van buitenlandse schulden door 
dee Sovjets bracht vele Nederlandse beleggers, die vanouds omvangrijke bedragen in Rusland hadden 
uitstaan,, in grote problemen. Ernstiger dan de afsluiting van Rusland was het wegvallen van de 
afzetmarktenn in Midden- en Oost-Europa. Dit gold met name voor de Rotterdamse handelaren en reders, 
diee voor een belangrijk deel afhankelijk waren van de economische ontwikkelingen in het Duitse 
achterland.. In een poging het verslagen Duitsland weer op de been te krijgen en de handel op dit land te 
herstellen,, pompten Nederlandse beleggers en bankiers vlak na de oorlog miljarden guldens in de Duitse 
industrie.. Het resultaat van deze reddingsoperatie was echter rampzalig. Als gevolg van de hollende 
inflatiee in Duitsland verloor het geïnvesteerde kapitaal in korte tijd een groot deel van haar waarde. En 
inn plaats van de binnenlandse markt voor buitenlandse producten open te stellen ging Duitsland vanaf 
hett begin van de jaren twintig zijn eigen producten meer en meer tegen buitenlandse concurrentie 
beschermen.31 1 

Omm niet onder de financiële tegenslagen te bezwijken waren veel commissionairs, bankiers en 
assuradeurss gedwongen hun onafhankelijke positie op te geven en hun firma's om te zetten in een 
naamlozee vennootschap. Voor enkele roemruchte familiebanken kwam deze stap echter te laat. Na 
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decennia,, soms eeuwen van succesvol ondernemen zagen zij zich aan het begin van de jaren twintig 
genoodzaaktt definitief hun deuren te sluiten.32 

Dee aanslag op hun economische positie raakte de oude ondernemers in het hart van hun aristocratisch 
bestaan.. Tot dan toe was de maatschappelijke en politieke omwenteling, die zich sinds de jaren tachtig 
vann de negentiende eeuw had voltrokken, voor de meesten van hen in het dagelijks leven nauwelijks 
voelbaarr geweest. Zolang de economie én hun ondernemingen bleven groeien (wat vanaf de jaren 
negentigg doorgaans het geval was geweest) en zij hun sociëteiten en clubs voor buitenstaanders gesloten 
kondenn houden, waren zij er in geslaagd hun geïsoleerde en geprivilegieerde bestaan in kleine 
standskringg te continueren. 

Dee aantasting van hun privé-vermogens en van de financiële onafhankelijkheid van hun bedrijven 
maaktenn dit laatste echter hoe langer hoe lastiger, omdat zij mede als gevolg daarvan gaandeweg hun 
greepp op traditionele bolwerken als de beurs en de raden van bestuur verloren. In de loop van de jaren 
twintigg kwam volgens F.J.E. van Lennep dan ook een einde aan het bloeiende bestaan van enkele 
gerenommeerdee Amsterdamse sociëteiten. De ledenaantallen liepen snel terug en zij die bleven lieten 
steedss vaker verstek gaan op de dagelijkse borrel na de beurs, waarop van oudsher de voornaamste 
benoemingenn en transacties werden beklonken. Belangrijke beslissingen werden steeds vaker elders en, 
watt erger was, zonder hen genomen door lieden die uit andere milieus afkomstig waren.33 'Voor 
buitenstaanderss was het niet langer noodzakelijk zich scherp te richten naar de wereld der 
"grachtjesmensen",, wilden ze hun kansen op maatschappelijk succes niet verspelen', schrijft K. Bruin.34 

Dee geleidelijke financiële aftakeling had ook grote gevolgen voor het sociale leven van de 
aristocraten.. Door de dalende inkomsten werd het voor de oude ondernemers en hun families steeds 
lastigerr hun sociale verplichtingen na te komen en een leven te leiden dat in overeenstemming was met 
hunn overgeërfde status. Zo werd het bezit van weelderige grachtenpanden, landgoederen en 
buitenverblijvenn en het onderhouden van een uitgebreide staf van tuinmannen, keukenmeiden en 
bediendenn voor velen van hen op den duur eenvoudigweg onbetaalbaar.35 

Dee reactie van de aristocraten op de versnelde afbrokkeling van hun maatschappelijke positie was er net 
alss elders een van woede en ressentiment.36 De economische neergang werd door hen in verband 
gebrachtt met de veel te voortvarende sociale politiek van na 1918. De uiteindelijke bron werd echter 
gezochtt in de democratische hervormingen die tijdens de oorlog waren doorgevoerd. Het nieuwe stelsel 
vann algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging - 'dat bacchanaal van het cijfer', zoals CHU-
senatorr W.L. baron de Vos van Steenwijk het in 1923 noemde - had volgens de aristocraten 'zwakke 
parlementariërs'' opgeleverd, die nauwelijks over kennis van staatszaken beschikten en voortdurend hun 
orenn lieten hangen naar de 'partijbonzen, de partijtirannen en hunnen satellieten'.37 Daarmee doelden zij 
mett name op de leiders van de partijen die het meest van het nieuwe kiesstelsel hadden geprofiteerd: de 
socialistenn maar bovenal de katholieken, wier partij na 1918 tot de machtigste van het parlement was 
uitgegroeid.. 'Met de nieuwe mannen hadden de grote liberale ondernemers en financiers veel minder 
contact,, laat staan dat zij greep op hen hadden. De Eerste Wereldoorlog had de ontwikkeling danig 
versneld,, maar nu, in de jaren twintig, zagen zij tot hun ontsteltenis hoe er soms zelfs beslissingen vielen 
waaroverr zij in het geheel niet geraadpleegd waren.'38 

Hett bedenkelijke peil van de volksvertegenwoordiging en de verwording van het staatsbestel waren in 
dee jaren twintig onder protestants-christelijke en liberale aristocraten brandende kwesties, waaraan 
tallozee geschriften werden gewijd en waarvoor menig oplossing werd aangedragen - en niet door de 
minsten.399 In 1925 verscheen een rapport van de deftige Maatschappij van Nijverheid, waarin in 
nauwelijkss bedekte termen werd gepleit voor een drastische inperking van de macht van democratisch 
gekozenn organen. Het rapport, Doelmatige Overheids-bemoeiing, was geschreven door een 
zevenkoppigee werkgroep onder leiding van Centraal Beheer-president Posthuma, waarin naast een 
aantall vooraanstaande oude ondernemers ook een hoge ambtenaar van Aalberses departement van 
Arbeidd zitting had.40 De commissie constateerde in het parlement een ernstig gebrek aan deskundigheid 
enn de ontaarding van het debat in 'politiek gekrakeel': 
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Ditt is niet bevorderlijk om bij het volk, althans bij het leidinggevende deel ervan, de politiek en het Parlement in eere te houden. 
Inn plaats van het streven om het algemeen welzijn des volks zoo goed mogelijk te behartigen door opbouwend overleg tusschen 
vertegenwoordigerss van de verschillende maatschappelijke groepen, tot medewerking waaraan de besten en de bekwaamsten in 
denn lande zich leenen, zijn velen in 'de politiek' een onvruchtbaar en minderwaardig bedrijf gaan zien, waarvan het zaak is zich 
geheell afzijdig te houden. Het groote gevaar daarvan, namelijk dat het openbare leven allengs geheel door minder bevoegden 
zouu worden beheerscht, springt in het oog. 

Omm het gebrek aan deskundigheid in het parlement te compenseren stelden Posthuma en de zijnen voor 
dee Kamerleden te laten 'bijstaan' door  speciale commissies van 'algemeene vertrouwensmannen', die 
'niett  als felle partijgangers bekend staan, maar  wèl [...] toch min of meer  aan het openbare leven hebben 
deelgenomen'.. Deze commissies, die volgens de Posthuma c.s. ook op het terrein van de 
arbeidswetgevingg nuttige diensten konden verrichten, moesten worden belast met de beoordeling en 
zonodigg amendering van door  de regering geproduceerde wetsvoorstellen, die dan vervolgens door  de 
Tweedee Kamer in plenaire zitting konden worden goedgekeurd of afgestemd.42 

Hoee wijd verbreid dergelijke antidemocratische denkbeelden waren bleek nog datzelfde jaar  toen een 
groepp van ruim tweehonderd, meest adellijke en patricische personen uit de Hollandse handel, 
scheepvaartt  en bankwereld in een open brief aan de natie haar  bezorgdheid uitsprak over  de richting 
waarinn het land zich in het recente verleden had ontwikkeld.43 Sinds de invoering van het nieuwe 
kiesstelsell  was het Nederlandse volk volgens de aristocraten tot 'werktuig ' geworden van 
'onverantwoordelijk ee volksmenners', die zich weinig gelegen lieten liggen aan vanouds leidende 
principess als vrijheid , vrijhandel, zuinigheid en zelfredzaamheid. Net als de Maatschappij  van 
Nijverheidd pleitte het gezelschap voor  een drastische wijziging van het kiesstelsel en inperking van de 
bevoegdhedenn van de Tweede Kamer, waaraan dreigend werd toegevoegd dat zij  zich het recht zouden 
voorbehouden,, 'zoo aan deze uitnodiging te goeder  ure niet wordt voldaan, te handelen naar  noodzaak 
enn overtuiging'.44 

Hoee zelfverzekerd deze adviezen aan volk en vaderland ook mochten klinken, zij  verraadden een zekere 
wanhoopp bij  de ondertekenaars. Wanhoop over  de benarde economische situatie waarin zij  zich 
bevondenn en vertwijfelin g over  de vraag of hun adviezen ook daadwerkelijk zouden worden opgevolgd. 
Tekenendd voor  deze vertwijfelin g was tenslotte de wijze waarop de ideeën door  de aristocraten aan de 
mann werden gebracht: via pamfletten, artikelen en open brieven, en niet via het parlement, zoals vóór  de 
jarenn twinti g gebruikelijk was geweest. De kans dat de aristocraten hun wensen nog langer  langs 
parlementairee weg zouden kunnen verwezenlijken was dan ook klein geworden. Bij  de verkiezingen van 
1918,, de eerste na de invoering van het algemeen kiesrecht, was het verlies van de partijen die de 
belangenn van de oude ondernemers doorgaans hadden verdedigd dramatisch geweest. Dit gold met 
namee voor  de beide conservatief-liberale partijen, de Bond van Vrij e Liberalen en de Liberale Unie, die 
bijj  de verkiezingen van 1918 ruim tweederde van hun zetels hadden verloren. Dit grote verlies was voor 
beidee partijen aanleiding om de breuk die in 1894 in de strij d rond de kieswet-Tak was ontstaan te 
lijmen.. In 1921 gingen zij  tezamen met enkele kleine middenstandspartijen en Treubs Oeconomische 
Bondd op in een nieuw organisatorisch verband, 'De Vrijheidsbond' later  'Liberal e Staatspartij' 
geheten.455 De fusie kon de positie van de liberale aristocraten in de Nederlandse politiek echter  niet meer 
redden.. Hoewel de parti j  in de jaren dertig nog enkele malen ministers voor  verschillende kabinetten 
leverdee werd zij  gaandeweg tot een sterfhuis voor  oude maatschappelijke groepen. Bij  iedere verkiezing 
verloorr  zij  meer  terrein, tot in 1937 nog slechts vier  zetels resteerden. Na de Tweede Wereldoorlog 
keerdee de parti j  niet meer  terug in het parlement. 

Mett  de neergang van de liberale aristocraten in het parlement was de macht van de oude elite in de 
Nederlandsee politiek en maatschappij  echter  allerminst geheel gebroken. In de drie grote confessionele 
partijen ,, met name in de CHU, beschikte zij  nog over  belangrijke contacten en ook in de dagbladpers, 
hett  ambtenarenapparaat, de rechtelijke macht en het bedrijfsleven was haar  positie in de jaren twinti g 
vann de twintigste eeuw nog altij d sterk. Conservatieve organisaties als de Vereeniging van 
Nederlandschee Werkgevers, het Landbouwcomité en Centraal Beheer  werden door  velen nog altij d 
beschouwdd als de belangrijkste vertegenwoordigers van de handel, landbouw en nijverheid in het land. 
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Hoee invloedrijk deze organisaties waren bleek wel uit bet succes van de 'reactie' die zij in 1920 tegen 
hett sociale beleid van het confessionele kabinet-Ruys de Beerenbrouck hadden ontketend. Met hun 
verzett tegen de invoering van de Invaliditeitswet waren zij er in geslaagd een scherpe omslag in het 
politiekee klimaat te forceren. 

Voorr het beleid van de katholieke minister van Arbeid Aalberse had deze omslag ernstige 
gevolgen,, zeker toen in de loop van 1920 ook de steun voor zijn beleid in de confessionele 
regeringscoalitiee gaandeweg afbrokkelde. In de Tweede Kamer eisten met name de CHU drastische 
bezuinigingenn op de sociale uitgaven. Die bezuinigingen kwamen er ook nadat in 1923 de nieuwe leider 
vann de ARP, H. Colijn, tot minister van Financiën was benoemd.46 In deze situatie bleek het voor 
Aalbersee niet mogelijk zijn resterende plannen met de sociale politiek te realiseren. In 1922 zag hij zich 
gedwongenn de wettelijke achturendag los te laten en het ontwerp-wijziging-Zeeongevallenwet, dat de 
arbeiderss een gelijkwaardige positie in de uitvoeringsorganisatie van deze verzekering had moeten 
geven,, in te trekken. Twee jaar later werd ook de Rijkssteun aan de werklozenkassen stopgezet.47 Het 
meestt ingrijpend waren de gevolgen voor de laatste en volgens velen belangrijkste Talma-wet, de 
Ziektewet,, die nog altijd op een invoeringsbes luit lag te wachten. 

10.44 De Proeve Posthuma-Kupers 
Aalbersee had de derde Talma-wet in de roerige revolutiemaanden laten liggen, omdat hij eerst wilde 
onderzoekenn of het mogelijk was om de wet aan een verzekering tegen ziektekosten te koppelen.48 

Daartoee stelde de minister in juni 1919 een staatscommissie in onder leiding van de katholieke 
aristocraatt D.A.P.N. Kooien. In haar eindverslag, dat in februari 1920 verscheen, ontraadde de 
staatscommissiee de koppeling van de twee verzekeringen, omdat de reikwijdte van beide regelingen 
sterkk verschillend was: daar waar de verzekering tegen loonderving slechts was bedoeld voor arbeiders, 
diendee een regeling tegen ziektekosten vrijwel de gehele bevolking te omvatten. Om die reden 
adviseerdee de commissie de minister eerst over te gaan tot de invoering van Talmas Ziektewet en 
vervolgenss de ziekteverzorging via een aparte wet te regelen.49 Naar aanleiding van het rapport van de 
commissie-Kooienn bracht Aalberse enkele kleine wijzigingen in de wet van Talma aan. Vervolgens 
stuurdee hij het gewijzigde ontwerp voor advies aan de zogenaamde 'Hooge Raad van Arbeid'.50 

Ditt hoogste adviesorgaan van de regering op het terrein van arbeidswetgeving was door het kabinet-
Ruyss de Beerenbrouck in oktober 1919 ingesteld met als doel praktijkdeskundigen eenvoudiger bij de 
totstandkomingg van het sociale beleid te kunnen betrekken. Voor Aalberse, die sinds zijn komst naar het 
Binnenhoff in 1903 herhaaldelijk voor de instelling van een dergelijk orgaan had gepleit, was de Hooge 
Raadd echter meer dan een adviesorgaan alleen. In de raad, waarin alle politieke partijen en sociale 
organisatiess van enig belang waren vertegenwoordigd, zag hij een belangrijk instrument om de 
tegenstellingg tussen arbeid en kapitaal geleidelijk aan weg te nemen. Door de raad op termijn met steeds 
meerr taken te belasten zou volgens Aalberse uiteindelijk een situatie moeten ontstaan, waarin 'de 
overheidd kan volstaan met het verieenen van haar sanctie aan de tusschen de wederzijdsche organisaties, 
naa vrij overleg, tot stand gekomen regelingen'.51 

Volgenss zijn biograaf J.P. Gribling was de Hooge Raad van Arbeid Aalberses 'lievelingsidee', 
maarr door deze hooggespannen verwachtingen werd de minister gedurende zijn ambtsperiode meer en 
meerr de gevangene van zijn eigen creatie.52 Juist omdat hij aan het oordeel van de raad zo veel waarde 
hechttee kon zij tijdens zijn ministerschap uitgroeien tot een van de voornaamste bastions van 
conservatievee obstructie. 

Ditt bleek bijvoorbeeld toen in de zomer van 1920 het ontwerp-wijziging-Ziektewet aan de Hooge Raad 
werdd voorgelegd. Nog voor de raad zich over de wijzigingsvoorstellen van Aalberse had gebogen kwam 
Posthuma,, die de Maatschappij van Nijverheid in de Hooge Raad vertegenwoordigde, met het voorstel 
omm de bespreking van het ontwerp enige tijd uit te stellen om ruimte te creëren voor een principiële 
discussiee over de grondslagen van het wetsvoorstel. Een dergelijke discussie was volgens Posthuma 
noodzakelijk,, omdat bij de implementatie van de Invaliditeitswet was gebleken dat er in het land grote 
weerzinn bestond tegen de voorgestelde uitvoeringsorganisatie. Bovendien, zo meende Posthuma, was 
hett aantal arbeiders dat bij een ondememingskas was aangesloten of krachtens een CAO aanspraak kon 
makenn op ziekengeld sinds de aanvaarding van Talmas Ziektewet in 1913 aanzienlijk gestegen. Was het 
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well  zo verstandig om deze massale uiting van particulier  initiatie f te offeren voor  een stelsel dat zijn 
waardee in de praktij k nog nauwelijks had bewezen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden diende 
volgenss Posthuma eerst te worden onderzocht hoe groot het aantal verzekerde arbeiders in de bedrijven 
reedss was.53 

Posthumass analyse werd in de raad opmerkelijk genoeg onderschreven door  E. Kupers, de secretaris van 
dee socialistische vakcentrale N W . Uit een recent onderzoek van het N W was volgens hem inderdaad 
geblekenn dat het particulier  initiatie f sinds de aanvaarding van de Ziektewet een krachtige ontwikkeling 
hadd doorgemaakt. Ook voor  Kupers was dit reden genoeg de behandeling van het wetsontwerp van 
Aalbersee voorlopig te staken.54 

Dezee houding van Kupers was opmerkelijk, omdat dezelfde Kupers in februari van dat jaar  als lid 
vann de Staatscommissie-Kooien de inzet van de bijzondere kassen bij  de uitvoering van sociale 
verzekeringenn nog resoluut van de hand had gewezen.55 Kupers had daarmee het standpunt herhaald dat 
hett  N W en de SDAP sinds het begin van de eeuw hadden verdedigd: alleen de arbeidersorganisaties, 
dee staat of een combinatie van beide mochten met de uitvoering van de sociale zekerheid worden belast, 
omdatt  alleen zó het recht van arbeiders op een uitkerin g kon worden veilig gesteld. 

Inn het voorjaar  en de zomer van 1920 was in het kader  van het N W echter  steeds meer  verzet gerezen 
tegenn deze onbuigzame opstelling. De aanhoudende reactie had de bestuurders van de vakcentrale murw 
gemaaktt  en ernstig doen twijfelen aan de tot dan toe gevolgde strategie. Steeds vaker  werd de vraag 
gesteldd of niet wat moest worden toegegeven aan de werkgevers om althans een deel van de gestelde 
doelenn te kunnen bereiken?56 

Dee moedeloosheid onder  de bestuurders van de vakcentrale was in werkgeverskringen kennelijk 
niett  onopgemerkt gebleven. Enkele maanden vóór  de discussie in de Hooge Raad over  de Ziektewet-
Talmaa benaderde Posthuma enkele bestuurders van het N W voor  een informeel gesprek over  een 
alternatievee uitvoeringsorganisatie.57 Nadat Posthuma Kupers in een persoonlijk onderhoud had 
verzekerdd dat de werkgevers bereid waren tot vergaande financiële concessies, accepteerde het N W -
bestuurr  de uitnodiging en vonden in het diepste geheim enkele ontmoetingen plaats tussen Posthuma en 
Kupers,, waarbij  later  ook de Rotterdamse reder  P. Nijgh aanschoof.58 

Hoee ver  de onderhandelingen waren gevorderd toen het voorstel van Posthuma in de Hooge Raad aan de 
ordee kwam is niet met zekerheid te zeggen. Duidelijk is wel dat het NW-bestuur  toen reeds al zijn 
kaartenn op de onderhandelingen zette en druk doende was de eigen achterban voor  een compromis met 
dee werkgevers te winnen. In een reeks krantenartikelen werd de leden in het najaar  van 1920 gewezen 
opp de nadelen van 'de geheel verouderde Ziektewet-Talma' en op de voordelen van de regelingen die al 
inn een groot aantal bedrijven bestonden. Deze regelingen waren volgens de vakcentrale veel gunstiger 
voorr  de arbeiders, omdat de premie meestal geheel door  de werkgever  werd betaald en de uitkerin g 
dikwijl ss hoger  was dan de 70 procent die krachtens de Ziektewet-Talma zou worden uitgekeerd. Boven-
dienn hadden de arbeiders in de besturen van deze ondernemingskassen vaak meer  invloed dan zij  zouden 
hebbenn in de Raden van Arbeid, die volgens de NW-bestuurders grotendeels door  ambtenaren werden 
bestuurd.59 9 
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Tabell  10.2 Het totaal aantal arbeiders en het aantal respectievelijk percentage verzekerde arbeiders in 1912 en 1920: Talma, 
Kuperss en het CBS 

19122 (Talma) 

19200 (Kupers) 

19200 (CBS) 

totaall aantal 
arbeiderss (xlOOO) 

1.506 6 

1.746 6 

1.746 6 

verzekerdee arbeiders 
absoluut t 
(xlOOO)) % 

5788 38,4 

5444 31,2 

2911 16,7 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Het totaal aantal arbeiders in 1913 is een schatting op basis van de volkstellingen van 1909 en 1920. Bij deze schatting is 

verondersteldd dat de toename van het aantal arbeiders tussen de beide volkstellingjaren een lineair verloop had. 
2.. Het cijfer van het CBS is overigens nauwelijks vergelijkbaar met dat van de Directie van den Arbeid uit 1912 en dat van 

Kuperss uit 1920, omdat het CBS slechts de arbeiders telde, waarvoor het recht op ziektegeld in een CAO was vastgelegd. 

Inn de vergadering van de Hooge Raad van Arbeid over het voorstel van Posthuma werd de opstelling 
vann Kupers fel bekritiseerd door de vertegenwoordigers van de confessionele vakcentrales. Volgens H. 
Amelinkk van het protestants-christelijke CNV waren de arbeiders en hun organisaties in Nederland nog 
'tee zwak' om de werkgevers in de ondernemingskassen van weerwerk te kunnen dienen. Bovendien was 
dee voorstelling die Kupers van het functioneren van de kassen schetste volgens Amelink in strijd met de 
feitelijkee gang van zaken in veel bedrijven: 

Dee huidige toestand, zooals [ik] die [ken] in de textielindustrie in Enschede, moet niet voortduren. Daar betalen de werknemers 
dee premie aan hun kas. Zij kunnen f. 6,30 per week krijgen en hebben niets in te brengen wantt de patroons hebben het recht van 
veto.61 1 

Daarbijj waren volgens H. W. Methorst, de directeur en vertegenwoordiger van het Centraal Bureau voor 
dee Statistiek (CBS) in de raad, de door Kupers aangeleverde cijfers over het aantal verzekerde arbeiders 
onjuist.. Het CBS was op basis van vergelijkbare gegevens tot een aantal van nauwelijks 300.000 
verzekerdee arbeiders gekomen.62 Wat Methorst niet zei was dat zelfs wanneer het door Kupers 
genoemdee aantal juist was nog altijd geen sprake was van een stijging ten opzicht van 1912, integendeel. 
Uitt een onderzoek dat destijds in opdracht van Talma was verricht, was gebleken dat ongeveer 580.000 
arbeiderss (38 procent van het totaal) aanspraak konden maken op ziekengeld. Het door Kupers 
genoemdee aantal van bijna 550.000 betekende derhalve zowel in absolute als relatieve zin een daling 
vann het aantal verzekerde arbeiders (zie Tabel 10.2). 

Kuperss bleef echter bij zijn standpunt en toen het voorstel van Posthuma in stemming werd 
gebrachtt bleek de positiewisseling van het N W van doorslaggevende betekenis: van de 31 leden die 
hunn stem uitbrachten stemden er uiteindelijk 17 vóór uitstel (zie Tabel 10.4). 

Hett door Posthuma en Kupers verlangde onderzoek naar het aantal verzekerde arbeiders zou er 
desondankss nooit komen - dat was, zoals later bleek, ook nooit de bedoeling geweest.63 Het uitstel van 
dee beraadslagingen over de Ziektewet in de Hooge Raad gaf Posthuma en Kupers evenwel de moge
lijkheidd om de onderhandelingen over een alternatieve uitvoeringsorganisatie in alle rust voort te zetten. 

Eenn maand na de stemming in de Hooge Raad, in december 1920, konden beide heren melden 'in 
beginsel'' overeenstemming te hebben bereikt over de hoofdlijnen van een nieuwe Ziektewet.64 In de 
daaropvolgendee maanden werden deze hoofdlijnen verder uitgewerkt door een speciale commissie, 
waarinn naast Centraal Beheer, de VNW en het N W , uiteindelijk ook de katholieke werkgevers en 
vakbondenn en zelfs het syndicalistische NAS was vertegenwoordigd. In april 1921 werd uiteindelijk een 
definitieff akkoord gepresenteerd, dat in de wandelgangen al snel de 'Proeve Posthuma-Kupers* werd 
genoemdd (zie Tabel 10.3).65 
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Tabell 10.3 Proeve van een ontwerp-Ziektewet (de Proeve Posthuma-Kupers, 1921) 

Aard:Aard: Verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekte (loonderving). 

Reikwijdte:Reikwijdte: Werklieden in loondienst, met loongrens. 

Premie:Premie: Werkgevers. 
Uitkering:Uitkering: 80 procent van laatstverdiende loon gedurende maximaal 26 weken. 
Uitvoering:Uitvoering: Werkgevers, werkgeversorganisaties en rechtspersoonlijkheid bezittende en door Kroon erkende 

bedrijfsverenigingenn (14 vertegenwoordigers werkgeversorganisaties, '/2 vertegenwoordigers vakbonden; 
allenn benoemd door de Kroon). 
Dee werkgever verstrekt in eerste instantie de uitkering aan zijn zieke arbeider. 
Overigee taak- en bevoegdheidsverdeling tussen individuele werkgevers, werkgeversorganisaties en 
bedrijfsverenigingenn is onduidelijk. 
Voorr arbeiders werkzaam bij niet-georganiseerde werkgevers: op te richten Ziekte-Garantiefbnds beheerd 
doorr vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden (allen benoemd door Minister). 

Toezicht:Toezicht: Op te richten Raad van Toezicht bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, 
vakbondenn en de regering. 

Beroep:Beroep: Onduidelijk. 
Bijzonderheden:Bijzonderheden: De werkgeversverenigingen staan garant voor de financiële verplichtingen van de bedrijfsvereniging. 

Mett  de ondertekening van de Proeve gaven de socialistische en katholieke vakcentrales min of meer  hun 
zegenn aan de organisatievorm die de oude ondernemers, boeren en middenstanders vanaf het begin 
haddenn nagestreefd en ontwikkeld. Volgens het akkoord werd de dagelijkse uitvoering van de 
ziekteverzekeringg weliswaar  opgedragen aan zogenaamde 'bedrijfsverenigingen', die door  arbeiders en 
werkgeverss gezamenlijk werden bestuurd, maar  deze verenigingen bleven ressorteren onder  de 
werkgeversorganisaties.. In rui l voor  deze concessie tastten de werkgevers diep in de portemonnaie. In 
tegenstellingg tot de Ziektewet-Talma waren zij  volgens de Proeve verplicht tot de betaling van de 
volledigee premie, terwij l de arbeiders bij  ziekte 80 procent van het laatst verdiende loon zouden krijgen 
uitbetaald,, tegen 70 procent in de wet van Talma. 

Nuu de belangrijkste organisaties van arbeiders en werkgevers zich aan de Proeve hadden gecommitteerd, 
wass de aanvaarding daarvan door  de Hooge Raad van Arbeid nog slechts een formaliteit . In juni 1921 
gaff  de raad met 27 tegen 10 stemmen haar  zegen aan het akkoord. Alleen de vertegenwoordigers van de 
CHU,, de ARP en de protestants-christelijke vakbonden en werkgeversorganisaties stemden tegen, 
evenalss de katholieke voorman Nolens (zie Tabel 10.4).67 

Dee grote steun in de Hooge Raad voor  de Proeve bracht minister  Aalberse in een lastig parket. Enerzijds 
konn en wilde hij  niet zomaar  voorbij  gaan aan de uitspraak van een orgaan dat hij  zelf had ingesteld en 
waarinn zulke belangrijke organisaties waren vertegenwoordigd. Anderzijds kon de inhoud van de Proeve 
hemm maar  weinig bekoren en voelde hij  zelf veel meer  voor  een snelle implementatie van de Ziektewet-
Talma.688 Ongeacht de opvatting van de minister  leek na de aanvaarding van de Proeve door  de Hooge 
Raadd de invoering van willekeurig welke ziekteverzekering verder  weg dan ooit. Met de Proeve was een 
nieuww alternatief ontstaan en daarmee nieuwe verdeeldheid in het parlement, de confessionele coalitie 
enn verschillende politieke partijen. 

Vann de grote fracties in de Tweede Kamer namen alleen de Liberale Staatspartij  en de ARP een 
eenduidigg standpunt in. De conservatief-Hberalen steunden de Proeve, terwij l de antirevolutionairen 
blevenn vasthouden aan de Ziektewet van hun overleden partijgenoot Talma. De christelijk-historischen 
vann de CHU aarzelden. Zij  hielden hun bedenkingen tegen Talmas wetsontwerp, maar  wezen 
opmerkelijkk  genoeg ook het door  werkgevers en vakbonden gesloten akkoord van de hand. Invoering 
vann de Proeve, zo betoogden zij, zou het einde betekenen van de kleine, onafhankelijke 
ondernemingskassen,, die de concurrentieslag met de grote bedrijfsverenigingen die Posthuma en Kupers 
voorr  ogen hadden nooit zouden kunnen volhouden. Twijfe l was er  ook in het katholieke kamp. Veel 
katholiekee afgevaardigden voelden weinig voor  de Proeve, maar  waren zich eveneens bewust van de 
commotiee die een pertinente afwijzing onder  de katholieke werkgevers en vakbonden, die het akkoord 
haddenn ondertekend, zou kunnen veroorzaken.69 
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Tabell  10.4 De Proeve Posthuma-Kupers in de Hooge Raad van Arbeid: stemmingen 

kwestie kwestie 

Voorr of tegen uitstel van 
behandelingg Ziektewet-
Talma? ? 

(oktoberr 1920) 

Vereenigingg van Ned. Werkgevers (1/1) 
Vereenigingg Limburgsche Mijnen (1/1) 
Maatschappijj van Nijverheid (1/1) 
Ned.. Middenstandsbond (1/1) 
Ned.. Landbouw Comité (1/1) 
Ned.. Tuinbouwraad (1/1) 

CHU(l/2) ) 
Christelijkee Werkgeversvereeniging (1/1) 

RKSPP (1/3) 
R.K.. Middenstandsbond (1/1) 

N WW (4/4) 
Algemeenn Ned. Vakverbond (1/1) 

ambtenarenn (2/7) 

totaal totaal 

Voorr of tegen Proeve 
Posthuma-Kupers? ? 

(junii 1921) 

Vereenigingg van Ned. Werkgevers (1/1) 
Scheepvaartvereenigingg (1/1) 
Vereenigingg Limburgsche Mijnen (1/1) 
Maatschappijj van Nijverheid (1/1) 
Ned.. Middenstandsbond (1/1) 
Ned.. Landbouw Comité (1/1) 
Ned.. Tuinbouwraad (1/1) 

RKSPP (2/3) 
R.K.. Werkgeversvereeniging (1/1) 
R.K.. Middenstandsbond (1/1) 
R.K.. Vakorganisatie (3/3) 

N WW (5/5) 
NASS (1/2) 
Algemeenn Ned. Vakverbond (1/1) 

ambtenarenn (6/7) 
totaal totaal 

tegen tegen 

RKSPP (2/3) 
R.K.. Boerenbond (1/1) 
R.K.. Vakorganisatie (3/3) 

CNVV (2/2) 
Christelijkee Boeren- en Tuindersbond (1/1) 
Christelijkee Middenstandsbond (1/1) 

ambtenarenn (3/7) 
vrouwenorganisatiee (1/1) 

17 17 14 14 

RKSPP (1/3) 

CHU(2/2) ) 
ARPP (2/2) 
Christelijkee Werkgeversvereeniging (1/1) 
Christelijkee Boeren- en Tuindersbond (1/1) 
Christelijkee Middenstandsbond (1/1) 
CNVV (2/2) 

27 27 10 10 

Voorr of tegen 
uitvoeringsorganisatiee als 
neergelegdd in Proeve 
Posthuma-Kupers? ? 

(julii 1923) 

Vereenigingg van Ned. Werkgevers (2/2) 
Vereenigingg Limburgsche Mijnen (1/1) 
Ned.. Middenstandsbond (1/1) 
Ned.. Landbouw Comité (1/1) 

RKSPP (2/3) 
R.K.. Werkgeversvereeniging (1/1) 

Christelijkee Werkgeversvereeniging (1/1) 
CNVV (2/2) 

ambtenarenn (2/7) 
vrouwenorganisatiee (1 /1) 

RKSPP (1/3) 
RK.. Boerenbond (1/1) 
R.K.. Vakorganisatie (3/3) 

SDAP(1/1) ) 
N WW (3/5, waaronder Kupers!) 
NASS (1/2) 
Algemeenn Ned. Vakverbond (2/2) 

ambtenarenn (1/7) 
Ned.. Maatschappij t.b.v. Geneeskunde (1/1) 

totaal totaal 14 14 14 14 

Toelichting: Toelichting: 
1. . Achterr de namen van de organisaties staat tussen haakjes eerst het aantal stemmen vermeld dat zij vóór of tegen uitbrachten, en 

vervolgenss het aantal zetels waarover zij in de Raad konden beschikken. Formeel zaten de politici op persoonlijke titel 
('wetenschappelijkee leden') in de Raad, maar feitelijk vertegenwoordigden zij hun partij. 
Bijj de tweede stemming (juni 1921) kozen de tegenstemmers formeel gesproken voor de gewijzigde Ziektewet-Talma. 
Bijj de derde stemming (juli 1923) was de vraag of de uitvoering van de Ziektewet uitsluitend moest worden opgedragen aan 
bedrijfsverenigingenn met publiekrechtelijke bevoegdheden of niet (het voorstel-Wibaut)? De voorstemmers (voor de 
overzichtelijkheidd in de tabel: de tegenstemmers) stemden feitelijk tegen de Proeve Posthuma-Kupers. Voor de duidelijkheid is 
bijj deze stemming de stem van S.A. Maas, de vertegenwoordiger van het Verbond van Nederlandsche 
Fabrikantenvereenigingen,, gerekend tot de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, omdat het Verbond enige jaren later 
mett de Vereeniging zou fuseren. 
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Mett  een vergelijkbaar  dilemma worstelde tenslotte de leiding van de SDAP. Al tijdens de informele 
onderhandelingenn tussen Posthuma en Kupers, in het najaar  van 1920, was in de parti j  grote 
ongerustheidd ontstaan over  de handelwijze van het geestverwante NW-bestuur. De SDAP-leiding was 
verbolgenn over  het feit dat zij  door  Kupers lange tij d onwetend was gehouden van de onderhandelingen 
mett  Posthuma en betwijfelde bovendien of het NW-bestuur  wel kon rekenen op de steun van de eigen 
achterban.711 Ook het uiteindelijk e resultaat van de onderhandelingen vond in de ogen van de socialisten 
geenn genade. In Het Volk noemde SDAP-voorman E. Boekman de ondertekening van de Proeve door 
hett  NVV een onverantwoorde 'sprong in het duister', omdat de vakcentrale daarmee feitelijk alle 
invloedd op de ziekteverzekering uit handen gaf. Wie garandeerde de arbeider  immers zijn ziektegeld 
wanneerr  de baas zelfde kas beheerde? Boekman: 

Wass zijn werkgever chikaneus, was hij onwillig, was hij onmachtig tot betalen, dan zou dit natuurlijk voor den arbeider 
geweldigg veel moeite en verdriet beteekenen en in heel veel gevallen hem waarschijnlijk zijn uitkeering en zijn werk bovendien 
kunnenn kosten. 

Boekmann wantrouwde vooral de bedoelingen van de grote werkgevers, die jaren hadden gestreden tegen 
dee Ziektewet-Talma, omdat de uitvoeringsorganisatie daarvan zo kostbaar  zou zijn, en nu plotseling tot 
grotee financiële offers bereid waren. 

Hett zijn [...] niet de kleine werkgevers die zich het felst verzetten tegen dit publiekrechtelijke stelsel in de sociale verzekering 
[dee Ziektewet-Talma, MH]. Het zijn de groote werkgevers en hun organisaties, de sterkste en kapitaalkrachtigste vijanden der 
arbeidersklasse,, die nimmer hun verzet tegen dezen grondslag hebben opgegeven. De Storken en de Laan's, de scherpslijpers in 
denn Nederlandschen klassenstrijd, vinden we dan ook vereenigd in risico-vereenigingen die zij gevormd hebben om zich althans 
opp deze wijze nog zooveel mogelijk rechtstreeksen invloed op den gang van zaken in de ongevallenverzekering te verschaffen.72 

Tott  een resolute afwijzing van de Proeve door  de SDAP kwam het vooralsnog echter  niet. De risico's 
vann een dergelijke stap voor  de relatie met het N W , die in deze periode toch al gespannen was, werden 
voorlopigg te groot geacht. In de Hooge Raad (zie Tabel 10.4) en in de Tweede Kamer weigerde de 
socialistischee fractie zich over  het akkoord uit te spreken.73 Binnenskamers werd de druk op het N W 
omm tot een heroverweging van het standpunt te komen echter  opgevoerd.74 

Voorr  minister  Aalberse lag in deze ambivalente positie van de SDAP en de katholieke fractie intussen 
dee enige kans om althans een deel van zijn plannen met de sociale verzekering te verwezenlijken. Nu 
invoeringg van de Ziektewet-Talma onmogelijk was geworden kon hij  weinig anders dan speculeren op 
dee steun van de katholieken en socialisten voor  verzekeringen die volgens de principes van Proeve 
warenn ingericht. Met nauwelijks verholen tegenzin presenteerde de minister  enkele maanden na de 
totstandkomingg van de Proeve een ontwerp-Land- en Tuinbouwongevallenwet dat bijna volledig op de 
leestt  van het akkoord was geschoeid (zie Tabel 10.5).75 In het ontwerp was de uitvoering van de 
verzekeringg opgedragen aan de bestaande boerenonderlinges, die slechts enkele bestuurszetels voor 
arbeidersvertegenwoordigerss hoefden vri j  te maken om als officiële bedrijfsvereniging te worden 
erkend. . 

Inn beide Kamers van het parlement werd het wetsvoorstel van de minister  zonder  veel discussie en 
zonderr  hoofdelijke stemming aangenomen, al lieten verschillende leden van de SDAP en katholieke 
fractiefractie er  geen twijfe l over  bestaan dat zij  met de uitvoeringsorganisatie van de verzekering op zijn 
zachtstt  gezegd weinig ingenomen waren. Het verwerpen van de wet, die de landarbeiders na bijna 
twinti gg jaar  van parlementaire strij d eindelijk enige zekerheid zou verschaffen, achtten zij  echter  niet 
verdedigbaar.76 6 
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fJJ. fJJ. 
Tabdd 10.5 Ontwerp Land- en Tuinbouwongevallenwet (Aalberse, 1921) 
Aard:Aard: Verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen. 
Reikwijdte:Reikwijdte: Arbeiders in de land-, tuin- en bosbouw. 

Inwonendee kinderen uitgesloten. 
Premie:Premie: Werkgever. 

Uitkering:Uitkering: Maximaal 70 procent van laatst verdiende loon, afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid. 

Uitvoering:Uitvoering: Werkgever mag kiezen: 
1.. door de Kroon erkendee privaatrechtelijke bedrijfeverenigingen, opgericht door werkgeversorganisaties: 
inn bestuur: V-i Vertegenwoordigers van werkgevers, 14 vertegenwoordigers van arbeidersorganisaties 
(laatstenn aangewezen door Minister). 
2.. Rijksverzekeringsbank. 

Toezicht:Toezicht: Op te richten Raad van Toezicht: leden benoemd door de Kroon: Vi vertegenwoordigers van werkgevers, 
VzVz vertegenwoordigers van arbeidersorganisaties. 

Beroep:Beroep: Op te richten Commissies van Scheidslieden (voorzitter, Vi werkgevers, Vi arbeiders, allen benoemd door 
Minister). . 
Hogerr beroep: op te richten Centrale Commissie van Scheidslieden (voorzitter, Vi werkgevers, lA 
arbeiders,, allen benoemd door Minister). 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: 1. Wachttijd van zes weken. 
2.. De bedrijfsvereniging dient door de Minister te zijn erkend. Voorwaarden o.a.: een minimum aantal 
werkgeversleden,, een minimum totaal verzekerd loonbedrag (te regelen bij Algemene Maatregel van 
Bestuur). . 
3.. De bedrijfsvereniging dient een pand aan de Rijksverzekeringsbank te overhandigen waaruit blijkt dat 
hett risico gedekt is. 
4.. De bedrijfsvereniging dient de Rijksverzekeringsbank op de hoogte te stellen van de toegekende rentes 
omm te kunnen bepalen welk bedrag de bedrijfsvereniging dient zeker te stellen. De bedrijfsvereniging 
hoeftt de Rijksverzekeringsbank echter niet te informeren over het toekenningbeleid. 
5.. Regeling voor gemoedsbezwaren. 

10.55 Een socialistisch alternatief 
Naa de aanvaarding van de Land- en Tuinbouwongevallenwet zette Aalberse zijn ambtenaren aan het 
werkk om een nieuwe Ziektewet te ontwerpen, die eveneens grotendeels op de principes van de Proeve 
wass gebaseerd. Maar nog voor het wetsvoorstel bij het parlement was ingediend werd het ingehaald 
doorr nieuwe gebeurtenissen, die het wetgevingsproces verder zouden compliceren.78 

Inn het voorjaar van 1923 lukte het de SDAP-leiding het NW te overtuigen van de noodzaak tot overleg 
overr een gezamenlijk standpunt omtrent een nieuwe Ziektewet. Pogingen daartoe waren eerder mislukt, 
omdatt met name Kupers zich tegen een heroverweging van de Proeve door het NW-bestuur had verzet. 
Kuperss vreesde dat een nieuwe koerswijziging, zo kort na de totstandkoming van de Proeve, door de 
vakbondsledenn niet zou worden begrepen en voor de werkgevers aanleiding zou zijn om de eerder 
gedanee financiële concessies weer in te trekken.79 In maart 1923 was de druk op Kupers en zijn collega's 
echterr zo groot geworden dat zij hun verzet lieten varen en instemden met de instelling van een speciale 
commissiee bestaande uit afgevaardigden van beide socialistische organisaties.80 Na drie maanden van 
overlegg slaagde deze commissie erin overeenstemming te bereiken over een alternatief voor de 
Ziektewet-Talmaa én de Proeve(zie Tabel 10.6).81 

Opmerkelijkk was vooral de grondslag van het plan, die als twee druppels water leek op het schema dat 
ARP-leiderr Kuyper in de jaren negentig van de negentiende eeuw had voorgesteld. Net als Kuyper wilde 
dee commissie de uitvoering van de ziekteverzekering opdragen aan bedrijfsverenigingen die, anders dan 
dee bedrijfsverenigingen van de Proeve én van Kuypers latere Groot-Amendement, door werkgevers en 
arbeiderss gezamenlijk waren opgericht en op voet van gelijkheid werden bestuurd. Zelfs de motivering 
vann de commissie deed enigszins denken aan de argumenten van Kuyper drie decennia eerder. Zo wees 
dee commissie de betrokkenheid van ambtenaren bij de uitvoering van de hand, omdat dit een 'gezonde 
ontwikkeling'' van de uitvoeringsorganisatie in de weg zou staan: 'Onzes inziens moet de Sociale 
Verzekering,, zoodra ze eenmaal is tot stand gekomen geheel aan zichzelf worden overgelaten, zoodat dit 
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instituutt  verder  uitsluitend onder  den invloed van eigen ontwikkelingstendenzen zich vervormt en 
vervolmaakt.'82 2 

Tabell  10.6 Organisatieplan sociale verzekeringen (NW en SDAP, 1923) W W 

Aard:Aard: Ontwerp voor een alternatieve uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen. 

Reikwijdte:Reikwijdte: n.v.t. 

Premie:Premie: n.v.t. 
Uitkering:Uitkering: n.v.t. 
Uitvoering:Uitvoering: Bedrijfsverenigingen: 

a.. door werkgevers en arbeiders gezamenlijk opgericht; 
b.. per bedrijfstak, eventueel regionaal opgedeeld Aantal en grenzen worden eerste maal bepaald door 

ministerr bij Algemene Maatregel van Bestuur, latere aanpassingen door de Verzekeringsraad; 
c.. bestuur bedrijfsvereniging: xh werkgeversorganisaties, lA vakbonden; 
d.. bedrijfsvereniging stelt de hoogte van premie en uitkering vast. 
Daaronder:: Verzekeringskassen: 
a.. belast met heffing premie en toekenning uitkering op lokaal niveau; 
b.. bestuur: lA werkgevers (aangewezen door werkgeversorganisaties of hun afdelingen), V2 

arbeidersvertegenwoordigerss (aangewezen door plaatselijke afdelingen van de vakcentrales, o£ indien 
niett aanwezig, door afdelingen van landelijke vakverenigingen, die in de bedrijfsvereniging zijn 
vertegenwoordigd); ; 

c.. meerderheid van één van beide groepen kan een voorstel verwerpen; 
d.. reglement vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur, taak bepaald bij wet, reglement en door 

bedrijfsvereniging. . 
Toezicht:Toezicht: Op bedrijfsverenigingen: op te richten Verzekeringsraad (1/7 landelijke vakcentrales arbeiders, 1/7 

landelijkee vakcentrales werkgevers, 1/7 arbeiders in verzekeringskassen, 1/7 werkgevers in 
bedrijfsverenigingen,, 1/7 'vertegenwoordigers der verzekerden', 1/7 artsen & apothekers, 1/7 
regeringsvertegenwoordigers). . 
Opp verzekeringskassen: bedrijfsverenigingen en Verzekeringsraad. 

Beroep:Beroep: Op te richten Commissies van Scheidslieden. 
Hogerr beroep: Centrale Raad van Beroep. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: Het organisatieplan betreft alle bestaande en toekomstige sociale verzekeringen. Op onderdelen zijn per 
verzekeringg aparte bepalingen opgenomen. In deze tabel is het schema voor de Ziektewet weergegeven. 

Eenn belangrijk verschil lag echter  in de praktische invullin g van deze theoretische uitgangspunten. Daar 
waarr  Kuyper  het bestuur  van de bedrijfsverenigingen nog in algemene termen aan werklieden en 
patroonss had opgedragen - de organisatiegraad van beide categorieën was in zijn tij d immers nog 
verwaarloosbaarr  geweest - sprak de commissie expliciet van arbeiders- en werkgeversorganisaties. 
Dezee zouden op centraal niveau (in de bedrijfsverenigingen) en op lokaal niveau (in de zogenaamde 
'verzekeringskassen')) moeten gaan optreden als vertegenwoordigers van beide categorieën. In die zin 
weerspiegeldee het plan van de socialisten niet alleen de sterk gewijzigde maatschappelijke 
verhoudingen,, maar  tevens het grote vertrouwen in eigen kracht. Met het rapport van de commissie 
namenn de socialisten afscheid van een opvatting die zij  bijna drie decennia lang hadden gehuldigd. Niet 
langerr  durfden zij  de uitvoering van de sociale verzekering slechts aan de staat of de 
arbeidersorganisatiess toe te vertrouwen; de georganiseerde arbeiders werden sterk genoeg geacht om 
hunn belangen in een directe relatie met de werkgevers te verdedigen. 

Nuu de rijen  weer  gesloten waren dienden de socialisten, en met name de NW-bestuurders, zich nog op 
nettee wijze van de Proeve te ontdoen. De eerste kans daartoe deed zich voor  toen de Hooge Raad van 
Arbeidd zich enkele weken na de totstandkoming van het socialistische plan, in jul i 1923, opnieuw over 
dee uitvoeringsorganisatie van een toekomstige Ziektewet boog. Vlak voor  de vergadering kwamen de 
vertegenwoordigerss van SDAP en N W in de raad bijeen om een gezamenlijke strategie voor  deze 
vergaderingg uit te stippelen.84 In de vergadering zelf kwam het SDAP-lid F.M. Wibaut plotseling met 
hett  voorstel tot een stemming over  de vraag aan welk type organisatie de uitvoering van de Ziektewet 
moestt  worden opgedragen: aan privaatrechtelijk e instellingen (zoals die van de Proeve) of louter  aan 
publiekrechtelijk ee organen? 
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Hoee cruciaal deze vraag was leek door de werkgevers in de raad direct te worden begrepen. Zij 
probeerdenn een stemming te voorkomen, maar toen de vraag toch in stemming werd gebracht kozen de 
vertegenwoordigerss van SDAP en N W gebroederlijk voor uitvoering door publiekrechtelijke organen. 
Verrassendd genoeg werd het voorbeeld van de socialisten gevolgd door de vertegenwoordigers van de 
katholiekee vakcentrale RKWV, de katholieke Boerenbond en een van de drie katholieke politici in de 
raad.. Het gevolg was dat de stemmen in de Hooge Raad staakten en de Proeve als alternatief voor de 
Ziektewet-Talmaa feitelijk van tafel verdween (zie Tabel 10.4).85 

10.66 Ambtelijk e initiatieven 
Dee verwarring rond de Proeve en het socialistische organisatieplan schiep ruimte voor weer nieuwe 
initiatieven.. Enkele maanden voor de totstandkoming van het akkoord tussen N W en SDAP 
presenteerdee de chef van de Afdeeling Arbeidersverzekering van het Departement van Arbeid, H.W. 
Groeneveld,, op persoonlijke titel een nieuw organisatieplan in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
Groeneveld,, een oud-werknemer van de Centrale Werkgevers Risicobank,86 stelde voor de 
uitvoeringskostenn van de sociale verzekeringen te beperken door de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
vann Arbeid eenvoudigweg op te heffen. De uitvoering van de sociale verzekeringen diende vervolgens 
inn handen te worden gelegd van de besturen van de werkgeversorganisaties, eventueel aangevuld met 
enkelee 'vertrouwensmannen der georganiseerde arbeiders'.87 

ïnn het heersende politieke klimaat van recessie en reactie had het plan van Groeneveld een veel 
groteree impact dan zij wellicht in een andere situatie zou hebben gekregen. Zo sloot het plan voorbeeldig 
aann bij de roep om vergaande bezuiniging en terugdringing van de overheidsinterventie. Met name de 
werkgeverss van Centraal Beheer waren zeer te spreken over Groenevelds plan en stelden het in diverse 
foraa uitgebreid aan de orde, waardoor de discussie over de invoering van de Ziektewet weer voor enige 
tijdd naar achtergrond verdween. 

Hett initiatief van Groeneveld was overigens tekenend voor de grote zelfstandigheid die de ambtenaren 
vann het Departement van Arbeid zich in de jaren twintig konden permitteren. Anders dan in 
bijvoorbeeldd Engeland of Duitsland was de ontwikkeling van een sociaal stelsel in Nederland niet 
vergezeldd gegaan van een strakke organisatie van het overheidsapparaat.88 De ambtenaren van de 
Afdeelingg Arbeidersverzekering, die met de ontwikkeling van de sociale wetgeving was belast, genoten 
nogg altijd grote vrijheid en functioneerden in zekere zin nog steeds zoals hun negentiende-eeuwse 
voorgangerss hadden gedaan. Buiten hun werk om ontplooiden zij soms zelfs activiteiten die regelrecht 
botstenn met de belangen van hun superieuren. Zo maakte A.C. Josephus Jitta, eveneens een hoge 
ambtenaarr van het departement van Aalberse, deel uit van de eerder genoemde commissie-Posthuma die 
inn 1925 in opdracht van de Maatschappij van Nijverheid een rapport schreef over een meer 'doelmatige' 
overheidsinterventiee in het maatschappelijke leven. In het rapport werd onder meer gepleit voor de 
inschakelingg van particuliere organisaties bij de uitvoering van de sociale verzekeringen - en dat terwijl 
Jittass baas Aalberse op datzelfde moment in het parlement en de Hooge Raad van Arbeid vocht voor de 
handhavingg van de publiekrechtelijke organen bij de uitvoering van de sociale zekerheid. 

Ookk in hun dagelijks werk etaleerden de ambtenaren van het departement een opmerkelijke 
zelfstandigheid.. Zo hadden in de jaren twintig telkens vijf of zes ambtenaren van het departement uit 
hoofdee van hun functie zitting in de Hooge Raad van Arbeid. Schijnbaar ongehinderd door directieven 
vann hun politieke superieuren namen zij in de raad actief deel aan belangrijke discussies en zelfs aan 
stemmingenn waarin hun keuze van doorslaggevend betekenis kon zijn (zie bijvoorbeeld Tabel 10.4).89 

Eensgezindd in hun opvattingen waren de ambtenaren van het Departement van Arbeid overigens 
niet.. In het najaar van 1926 presenteerde de Commissie-Van IJsselsteijn, die enkele maanden tevoren 
naarr aanleiding van de discussie over het Plan-Groeneveld was benoemd, haar bevindingen aan de 
Hoogee Raad van Arbeid. In tegenstelling tot Groeneveld stelde de Commissie, die in meerderheid uit 
Groeneveldss collega's van het departement bestond, voor de uitvoering van de sociale verzekeringen 
verderr te centraliseren en vrijwel geheel op te dragen aan de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid.900 Het rapport werd in de Hooge Raad weggehoond, maar de behandeling ervan zorgde opnieuw 
voorr enkele maanden vertraging in het wetgevingsproces.91 
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Mett  hun initiatieven mochten de ambtenaren van het departement dan de voortgang van het 
wetgevingsprocess vertragen, veel invloed op de uitkomst hadden zij  uiteindelijk niet. Daarvoor  was hun 
onderlingee verdeeldheid te groot en hun aantal te gering. Net als in de jaren negentig van de negentiende 
eeuww bestond de Afdeeling Arbeidersverzekering in de jaren twinti g uit minder  dan tien personen (zie 
Bijlagee 2). Bovendien was het wantrouwen jegens de ambtenarij  in zowel arbeiders- als 
werkgeverskringg in deze periode nog altij d groot, zodat van een daadkrachtige coalitie tussen 
ambtenarenn en belangenorganisaties, zoals in Engeland en Duitsland,92 in Nederland geen sprake kon 
zijn.. Een doorbraak in het wetgevingsproces kon slechts voortkomen uit een wijziging van de 
krachtsverhoudingenn in de politiek of het bedrijfsleven - en dat was precies wat in de tweede helft van 
dee jaren twinti g gebeurde. 





Hoofdstukk 11 

Katholiekee interventie (1925-1929) 

Naa het echec van de Proeve-Posthuma-Kupers leek de strijd rond de uitvoeringsorganisatie van Talmas 
Ziektewett weer van voor af aan te kunnen beginnen. Alle partijen trokken zich terug op de stellingen die 
zijj in de jaren 1910-1913 hadden opgeworpen en leken niet bereid zich opnieuw aan avonturen als de 
Proevee wagen. Op de achtergrond diende zich echter een nieuwe speler aan die voor de voortgang van 
dee sociale wetgeving van beslissende betekenis zou zijn: de 'nieuwe', katholieke ondernemers uit het 
zuidenn van het land. 

Dezee katholieke ondernemers hadden de strijd van hun conservatieve collega's voor het particulier 
initiatieff in de sociale verzekering in het verleden herhaaldelijk gesteund. In de jaren 1899-1900 hadden 
zijj zich met de groep-Stork verzet tegen de Ongevallenwet van Lery en in de daaropvolgende twintig 
jaarr hadden hun vertegenwoordigers in de rooms-katholieke fracties op verschillende momenten zij aan 
zijj gestaan met de aristocraten in het parlement. Hoewel een aantal van hen zich aan het begin van de 
eeuww bij de Risicobank had aangesloten was het aandeel van katholieke fabrikanten in de strijd van de 
oudee ondernemerselite verder beperkt gebleven.1 Meestal volgden zij getrouw de route die door de oude 
ondernemerss werd uitgestippeld, in de veronderstelling dat daarmee het werkgeversbelang het beste was 
gediend. . 

11.11 Oude en nieuwe ondernemers (3) 
Veell invloed op de formulering van dit werkgeversbelang hadden de zuidelijke fabrikanten ondertussen 
niet.. Zo was, afgezien van enkele grote van oorsprong veelal 'Hollandse' ondernemers, slechts een 
handjevoll lid van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW)-2 Een belangrijk obstakel 
voorr toetreding van de katholieke fabrikanten tot de VNW vormde steeds het officiële standpunt van 
dezee organisatie ten aanzien van de handelspolitiek. De fixatie van de VNW op vrijhandel was strijdig 
mett de voorkeur van de katholieke fabrikanten voor afscherming van de binnenlandse markt, waarop zij 
voorr de afzet van hun producten grotendeels waren aangewezen. Misschien wel belangrijker was echter 
hett feit dat de VNW een wereld vertegenwoordigde die over het algemeen voor hen gesloten bleef. 

Anderss dan de oude ondernemers, die in de VNW doorgaans de boventoon voerden, waren de 
katholiekee fabrikanten meestal van eenvoudige komaf (zie Tabel l l . l ) . 3 Velen van hen hadden hun 
ondernemingenn aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw nog eigenhandig 
opgebouwdd uit de ambachten en het thuiswerk.4 Bij gebrek aan afzetmarkten en externe financiering 
verliepp de ontwikkeling van hun ondernemingen aanvankelijk nogal traag. Nog in de jaren tien van de 
twintigstee eeuw werd een aanzienlijk deel van de bedrijfstakken waarin zij werkzaam waren - met name 
dee sigarenindustrie, de schoenen- en leerindustrie, de kleinmetaal en de wollenstoffenindustrie -
gedomineerdd door handwerk. Mechanisering was in deze bedrijfstakken uit technisch oogpunt lange tijd 
onmogelijkk en, vanwege het overschot van goedkope arbeidskrachten in met name Brabant, ook 
financieell gesproken onnodig.5 

Dezee kleinschaligheid stond ook de organisatie van een eigen werkgeverslobby lange tijd in de 
weg.. Vanaf 1895 werden enkele pogingen ondernomen tot de oprichting van een landelijke vereniging, 
maarr deze mislukten door gebrek aan belangstelling en daadkracht.6 

Inn deze situatie kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog echter plotseling verandering. Door de afsluiting 
vann het land door Duitse en Britse blokkades en het wegvallen van de buitenlandse concurrentie kregen 
dee katholieke fabrikanten vrij spel op de binnenlandse markt en konden hun ondernemingen in korte tijd 
eenn krachtige groei doormaken. Deze groei werd verder gestimuleerd door omvangrijke orders van het 
Nederlandsee leger dat voor de mobilisatie van grote aantallen reservisten dringend wollen uniformen en 
lerenn legerlaarzen nodig had. Hoewel deze gunstige factoren na de oorlog weer verdwenen tilden zij de 
bedrijfsvoeringg van vele zuidelijke ondernemingen in een klap op een hoger plan. De sterke 
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productiegroeii dwong hen tot verder mechanisering en schaalvergroting, zodat zij na de oorlog de 
nieuwee clientèle van hun producten konden blijven voorzien.7 

Dee snelle groei van hun bedrijven gaf ook het zelfbewustzijn van de zuidelijke fabrikanten een 
krachtigee impuls. In 1915 werd opnieuw een poging ondernomen tot de oprichting van een eigen 
organisatie,, dit keer met blijvend succes. Enkele maanden na oprichting telde de Algemeene Roomsch-
Katholiekee Werkgeversvereeniging (ARKWV) reeds 180 leden. Vijfjaar later was dit aantal gestegen 
tott 1.100, bijna vier maal zoveel ondernemers als de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers op 
haarr ledenlijst had staan.8 

Zoo kwamen de katholieke fabrikanten uit de oorlog met een versterkt zelfvertrouwen en een krachtige 
eigenn organisatie. Tot een zelfstandige opstelling in de discussie over de sociale politiek kwam het in de 
eerstee jaren na de oorlog echter niet. Na 1919 steunden zij de oude ondernemers, middenstanders en 
boerenn in hun verzet tegen het sociale beleid van de confessionele coalitie,9 en in 1921 ondertekenden 
zij,, ondanks de nodige bezwaren, het akkoord van het N W en Centraal Beheer over de Ziektewet. Het 
versterktee zelfvertrouwen inspireerde wel tot een intensivering van de strijd voor een meer 
protectionistischee handelspolitiek.10 

Aanvankelijkk leek deze strijd van de katholieke fabrikanten haar vruchten af te werpen. In 1923 
besloott het confessionele kabinet-Ruys de Beerenbrouck de import van sigaren en leren schoenen 
tijdelijkk aan banden te leggen; een jaar later voerde het kabinet zelfs een bescheiden verhoging van alle 
invoerrechtenn door.11 Toen de ARKWV en de katholieke fracties in het parlement vervolgens 
aanstuurdenn op een veel verdergaande, principiële herziening van de handelspolitiek vonden zij echter 
dee oude protagonisten van vrijhandel in het bedrijfsleven, de politiek en de bureaucratie op hun weg.12 

Hett verzet van de oude ondernemers en hun geestverwanten tegen een wijziging van de handelspolitiek 
overtuigdee de katholieke fabrikanten halverwege de jaren twintig van de noodzaak zich definitief van 
henn los te maken en op zoek te gaan naar nieuwe bondgenoten. 

11.22 Democratische kassen 
Dee weigering van de oude ondernemers om mee te werken aan een hervorming van de handelspolitiek 
wass intussen niet langer de enige reden voor de katholieke fabrikanten om zich gaandeweg van hen los 
tee maken. Ook op sociaal terrein begonnen de wegen van beide groepen zich halverwege de jaren 
twintigg langzaam maar zeker te scheiden. Bij de ondertekening van de Proeve-Posthuma-Kupers in 1921 
haddenn de katholieke fabrikanten zich met de andere werkgeversorganisaties verplicht tot de oprichting 
vann een nieuwe, landelijke bedrijfsvereniging die met de uitvoering van het akkoord zou worden belast. 
Alss gevolg van de commotie rondom de Proeve was van deze oprichting in de eerste jaren na de 
ondertekeningg van het akkoord niets terecht gekomen. In de zomer van 1925 kwam Centraal Beheer-
presidentt Posthuma echter met het voorstel om de oprichting van een nieuwe bedrijfsvereniging 
achterwegee te laten en de uitvoering van de Proeve eenvoudigweg op te dragen aan Ziekte-Risico, een 
afdelingg van Centraal Beheer.13 

Dee katholieke fabrikanten waren verbijsterd. Al langer bestond bij hen het vermoeden dat het bestuur 
vann Centraal Beheer er op uit was de uitvoering van de sociale zekerheid te monopoliseren - in het 
voorstell van Posthuma zagen zij van dit vermoeden de definitieve bevestiging. Uitvoering van de 
Ziektewett door Centraal Beheer was voor de katholieke fabrikanten onbespreekbaar, omdat dit hun 
strevenn naar versterking van hun eigen, nog jonge vereniging door middel van deelname aan de 
uitvoeringg zou doorkruisen. Bovendien stoorden de katholieke fabrikanten zich aan de 'spilzucht' van 
Centraall Beheer dat voor de uitvoering van zijn reeds bestaande vrijwillige ziekteverzekering een nogal 
ruimm bemeten administratie- en controleapparaat had opgezet, waaraan jaarlijks ruim een kwart van de 
betaaldee premies werd besteed.,4 

Voorall dit laatste argument van de katholieke fabrikanten tegen de betrokkenheid van Centraal Beheer 
bijj de uitvoering van de Ziektewet was typerend voor de kloof die tussen beide verenigingen bestond. 
Hett weerspiegelde de verschillende sociale afkomst, het mentaliteitsverschil tussen de leden van beide 
organisatiess en de verschillende verhouding tot de arbeiders en de arbeidersbeweging, die daarvan mede 
hett gevolg was. Voor de oude ondernemers was de eigen uitvoering van de sociale zekerheid altijd een 
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middell  geweest om hun macht op de werkvloer  te bestendigen en hun controle over  de arbeiders veilig 
tee stellen. Voor dit doel waren zij  telkens bereid geweest grote financiële offers te brengen. Voor de 
katholiekee fabrikanten hadden financiële overwegingen daarentegen telkens voorop gestaan. Directe 
controlee over  de arbeiders en de verzekeringskassen was voor  hen slechts van betekenis in zoverre dit 
henn de mogelijkheid gaf de kosten van de verzekering te drukken. 

Tabell  11.1 Bestuurders van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW; 1899-1940) en de Algemeene Roomsch-
Katholiekee Werkgeversvereeniging (ARKWV; 1915-1940): adel en patriciaat (als percentage van het totaal) 

1899-19055 1906-1910 19U-1915 1916-1920 1921-1925 1926-1930 1931-1935 1936-1940 

VNWW 69 61 47 55 53 38 36 27 

ARKWVV . - - 0 9 9 17 ? 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Voor de ARKWV ontbreken gegevens over de periode 1935-1940. 
2.. Zie voor bronnen, bijzonderheden en details Bijlage 1, Lijsten 2.4 en 4.1. 

Eerderr  in dit boek is de intensieve betrokkenheid van de aristocratische ondernemers bij  de zorg voor 
armenn en arbeiders in verband gebracht met de dominante rol die zij  in de oude standensamenleving 
haddenn gespeeld. Aan deze betrokkenheid lagen opportunistische motieven ten grondslag, maar ook 
redenenn van eer, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale betrokkenheid. In het wereldbeeld van de oude 
ordee hadden de aristocraten de plicht om de lagere standen te steunen en te leiden. 

Opp de katholieke fabrikant had deze eis, dit noblesse oblige, geen vat, om de eenvoudige reden dat 
hijj  dikwijl s zelf uit de laagste standen afkomstig was (zie Tabel 11,1). Als gevolg hiervan was zijn 
relatiee met zijn arbeiders, *wier  dialect hij  sprak en wier  levenswijze hij  in zekere zin deelde', altij d 
tamelijkk  gelijkwaardig geweest.15 In de kleine laatnegentiende-eeuwse werkplaatsen en fabrieken had de 
fabrikantt  dikwijl s letterlij k zij  aan zij  gestaan met zijn arbeiders. Voorzover  er  tussen hen al sprake was 
geweestt  van een patronale verhouding was deze ingegeven door  de katholieke arbeiders zélf, die veelal 
rechtstreekss van het platteland afkomstig waren en de werkgever  lange tij d als een vanzelfsprekende 
autoriteitt  waren blijven beschouwen.16 Deze merkwaardige verhouding tussen de zuidelijke ondernemer 
enn zijn personeel is treffend onder  woorden gebracht door  A.J. Wichers in zijn beschrijving van de 
'typisch''  Brabantse sigarenfabrikanten: 

Dee sigarenfabrikanten steken in hun gehele doen en beschaving nauwelijks boven de rest van de bevolking uit Zijn zij b goede 
doenn dan kunnen zij een [zekere] machtspositie bezitten. Zij doen daarbij aan alles mee. Zij geven geld voor feest, komen in het 
caféé van een van hun sigarenmakers, enzovoort De verhouding fabrikant-sigarenmaker is ook verder echter patriarchaal. Doet 
dee fabrikant mee zoals het behoort, dan is hij een gevierd man.17 

Naarmatee de fabrieken van de zuidelijke ondernemers verder tot ontwikkeling kwamen en het 
dagelijkse,, directe contact tussen werkgever  en arbeider  schaarser  werd, bleek echter  ook de keerzijde 
vann deze kleine sociale afstand tussen beide groepen. Niet zelden misbruikten de fabrikanten de 
onderdanigheidd van de arbeiders om vergaande kostenbesparingen door te voeren en grove sociale 
misstandenn te laten voortbestaan. Berucht waren de gebroeders Regout die in hun glas- en 
aardewerkfabriekk in Maastricht jonge kinderen lange werkdagen lieten maken voor  een karig loon en 
oudee versleten arbeiders na beëindiging van hun werkzaam leven zonder  pensioentje of andere vorm van 
ondersteuningg op straat zetten.18 Maar ook elders in Brabant en Limbur g waren de 
arbeidsomstandighedenn tot in de jaren tien van de twintigste eeuw slecht en bijvoorbeeld de 
voorzieningenn tegen ziekte, ouderdom en invaliditei t relatief schaars.19 Nog in 1912 was slechts 21 
procentt  van de arbeiders in Limbur g en 19 procent van de arbeiders in Brabant tegen ziekte verzekerd, 
inn vergelijking met Noord- en Zuid-Holland (beide 48 procent) en vooral Overijssel (inclusief Twente, 
633 procent) bijzonder  lage percentages.20 

Dezee harde en zakelijke opstelling van de fabrikanten was er  aan het begin van de twintigste eeuw mede 
dee oorzaak van dat een deel van de katholieke geestelijkheid en intelligentsia zich het lot van de 
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arbeiderss aantrok en ook in het zuiden een krachtige katholieke arbeidersbeweging tot ontwikkeling 
kwam.211 In de jaren tien en twintig raakte deze beweging verwikkeld in een harde strijd met de 
fabrikanten,, waarin de katholieke arbeiders veelvuldig naar het stakingswapen grepen en geleidelijk aan 
hunn onderdanigheid van zich afschudden.22 

Medee onder invloed van deze acties gingen uiteindelijk ook de zuidelijke fabrikanten in de jaren tien en 
twintigg over tot de inrichting van ondememingskassen. Deze kassen verschilden op een aantal punten 
echterr aanmerkelijk van die van de oude ondernemers. Het meest opvallende kenmerk was wel de 
uitvoeringsorganisatie,, waarin niet alleen de tumultueuze ontstaansgeschiedenis - de kassen waren 
veelall door de arbeiders afgedwongen in plaats van door de werkgever uit eigen beweging opgezet, 
zoalss in de oude ondernemingen dikwijls het geval was geweest - maar ook de calculerende, op 
financiënn gerichte instelling van de fabrikanten tot uitdrukking kwam. 

Ditt gold bij uitstek voor het geïntegreerde stelsel van kassen dat in de jaren tien en twintig in de 
Brabantsee textielindustrie was opgezet. In tegenstelling tot de kassen van de oude ondernemers, waarin 
dee werkgever het veelal geheel voor het zeggen had, werd de verzekering van de zuidelijke kassen bijna 
geheell bestuurd door de arbeiders zelf. Beslissingen over de toekenning van ziekengeld werden 
genomenn door een bestuur waarvan de werkgever of zijn gemachtigde voorzitter was, maar alle overige 
zetelss door gekozen arbeiders werden bezet. Tegen de beslissingen van dit bestuur, die bij meerderheid 
vann stemmen werden genomen, stond beroep open bij een regionale, overkoepelende Commissie van 
Beroep,, bestaande uit vijf vakbondsvertegenwoordigers, vijf afgevaardigden van de werkgevers-
brancheverenigingg en een onafhankelijke voorzitter die door de tien leden gezamenlijk was aangewezen. 
Allee andere taken, zoals administratie en controle, werden verricht door de arbeiders zelf, met 
instemmingg van de fabrikanten. Zij beschouwden deze opzet als de meest goedkope en efficiënte wijze 
vann uitvoering, ook al omdat de arbeiders, die de helft van de premie betaalden, onmiddellijk belang 
haddenn bij het opsporen van fraudeurs en simulanten.23 

Ditt systeem van verzekering en uitvoering bleek zo aantrekkelijk dat halverwege de jaren twintig 
ookk de katholieke werkgevers in de leerindustrie en metaalnijverheid tot de introductie van een 
gelijksoortigg stelsel besloten, zodat uiteindelijk ruim eenderde van de Brabantse industriearbeiders onder 
hetzelfdee regime viel.24 Daarmee had de katholieke werkgeversvereniging - onverwacht en onbedoeld -
eenn machtig wapen in handen gekregen tegen de aspiraties van Centraal Beheer: een alternatief voor 
Ziekte-Risicoo en wellicht zelfs een alternatief voor de Proeve en Talmas Ziektewet. 

Gesterktt door deze ontwikkeling besloot het ARKWV-bestuur in de zomer van 1925 het voorstel van 
Posthumaa inzake Ziekte-Risico van de hand te wijzen en openlijk afstand te nemen van het in 1921 
geslotenn akkoord.25 Niet de Proeve maar het eigen verzekeringsstelsel werd nu de inzet van een 
propagandaoffensieff waarin de katholieke ondernemers politici, ambtenaren en vakbondsbestuurders 
trachttenn te overtuigen van de noodzaak een toekomstige wettelijke regeling te doen aansluiten op het in 
Brabantt gehanteerde systeem. 

1133 De democratische paradox van de katholieke parti j 
Hett offensief van de katholieke fabrikanten viel min of meer samen met de gedaanteverwisseling die de 
katholiekee partij halverwege de jaren twintig onderging. Van een verdeelde en dus meestal vrij passieve 
partijj ontwikkelde zij zich in korte tijd tot een assertieve groepering die daadwerkelijk gebruik durfde te 
makenn van de politieke macht waarover zij als grootste partij in het parlement kon beschikken. 

Dezee ontwikkeling was vooral een gevolg van een interne machtsverschuiving die zich sinds de 
Eerstee Wereldoorlog in de katholieke partij had voltrokken, In de eerste twee decennia van de twintigste 
eeuww waren in katholieke kring een aantal krachtige belangenorganisaties ontstaan en deze organisaties 
slaagdenn er in 1918 in enkele zetels in de katholieke Tweede Kamerfractie te bemachtigen.26 Met name 
dee komst van Vertrouwensmannen van werknemers, onderwijzers en ambtenaren' naar het Binnenhof 
wass voor de democratische vleugel in de katholieke fractie zowel in kwantitatief als in kwalitatief 
opzichtt van grote betekenis.27 Het gaf de katholieke democraten eindelijk voldoende gewicht om 
daadwerkelijkk hun stempel te drukken op de koers van de katholieke partij in het parlement. Zo 
distantieerdee de katholieke Tweede Kamerfractie zich in de jaren 1920-1922 verschillende malen 
openlijkk van de bezuinigingen op het sociale beleid, die het confessionele kabinet-Ruys de 
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Beerenbrouckk mede onder  invloed van de conservatieve reactie wilde doorvoeren. In 1923 bracht̂ een 
groepp van katholieke democraten het kabinet zelfs opzettelijk ten val over  de zogenaamde Vlootwet. 

Ookk buiten het parlement lieten de democraten in katholieke krin g meer en meer  van zich spreken. 
Medee als reactie op de conservatieve koerswijziging van het confessionele kabinet werden in het begin 
vann de jaren twinti g overal in het land studieclubs van democratische katholieken opgericht. Deze 
zogenaamdee St. Michaëlsverenigingen stelden zich ten doel een einde te maken aan de autoritair e wijze 
waaropp de parti j  volgens hen door  'enkele aristocraten' werd geleid.29 Zij  pleitten voor een meer 
democratischee koers, waaronder  volgens hun leider, de Delftse hoogleraar  J.A. Veraart, moest worden 
verstaann 'een politiek, die het noodzakelijke overwicht van de positie der  Tweede Kamer in onze 
constitutiee erkent en handhaaft [...] en: een politiek, vóór  alles gericht op de omhoogJierTmg der  maat-
schappelijkk  zwakkeren'.30 

Dee rebellie van de Michaëlisten kreeg een serieus karakter  toen zij  in 1924 tot de oprichting van 
eenn landelijk organisatie besloten, die vervolgens welbewust de confrontatie met de partijto p zocht. Om 
eenn scheuring in de katholieke parti j  te voorkomen stemden de behoudende krachten in de parti j 
uiteindelij kk in met een tamelijk vergaande democratisering van de partij . In 1925 werden de statuten 
herzienn en de organisatie van de parti j  - die officieel Roomsch-Katholieke Staatspartij  (RKSP) ging 
hetenn - hervormd waardoor de leden meer  invloed kregen op de kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamerverkiezingenn en de samenstelling van het partijbestuur. 31 Als gevolg hiervan werden in de 
daaropvolgendee jaren de katholieke aristocraten geleidelijk aan door  exponenten van de democratische 
vleugell  uit het partijbestuur  verdrongen.32 

Ookk in de katholieke Tweede Kamerfracti e liet deze democratisering van de parti j  haar  sporen na. 
Inn de jaren na 1925 verdwenen verschillende invloedrijk e aristocraten, die vaak decennialang deel 
haddenn uitgemaakt van de katholieke fractie, van het politieke toneel Hun plaats in de fractie werden 
overgenomenn door  afgevaardigden van democratische huize. 

Dezee geleidelijke machtsverschuiving ten gunste van de democraten leidde tot een koerswijziging van 
dee RKSP in het parlement. Niet alleen weigerde de parti j  nog langer  mee te werken aan bezuinigingen 
opp het sociale beleid, die coalitiepartners ARP en CHU bepleitten, tevens groeide in katholieke krin g de 
afkeerr  van samenwerking met deze behoudende partijen in een coalitiekabinet snel. Toen het 
confessionelee kabinet in het najaar  van 1925 over  de 'Gezantschapskwestie' struikelde,34 blokkeerden de 
katholiekenn alle pogingen om de coalitie van de drie confessionele partijen te herstellen. Daarmee leek 
dee weg vri j  te komen voor  de vorming van een democratische coalitie van RKSP, SDAP en VDB. 

Toenn de VDB-er  H.P. Marchant eind 1925 een poging tot de vorming van een democratische 
coalitiee ondernam wees de RKSP echter  ook die mogelijkheid van de hand. Van samenwerking met de 
SDAPP kon volgens RKSP-leider  Nolens slechts bij  'uiterste noodzaak' sprake zijn.35 Dit standpunt van 
Nolenss bleef in de daaropvolgende vijftie n jaren het officiële standpunt van de katholieke Tweede 
Kamerfracti ee en belemmerde iedere poging tot samenwerking in een democratische coalitie.36 

Nolens''  leer  van de uiterste noodzaak is in de afgelopen decennia het onderwerp geweest van 
speculatiess en theorieën. De meest uitgewerkte verklarin g voor  deze leer  is afkomstig van de 
politicoloogg H. Daudt. Volgens Daudt markeert Nolens' uitspraak de geboorte van een politieke 
strategiee die de katholieken meer  dan halve eeuw ten opzichte van de socialisten (eerst de SDAP en na 
dee Tweede Wereldoorlog de Partij  van de Arbeid) zouden hebben gevolgd: 

Hett lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat Nolens [...] heeft verwoord wat elke niet-linkse politicus vond en nog steeds 
vindt:: 'alleen bij uiterste noodzaak' samenwerken met links. Eigenlijk is het ook volstrekt vanzelfeprekend: waarom zouden 
groeperingenn die in beginsel de bestaande samenleving aanvaardbaar vinden en die steunen op een royale meerderheid van 
stemmenn en zetels, op regeringsniveau gaan samenwerken met groeperingen die zelf zeggen ingrijpende veranderingen in de 
maatschappijj voor te staan door middel van overheidsoptreden?^ 

Daudtss theorie is in het verleden door  verschillende auteurs bekritiseerd. Volgens de critic i laat vooral 
dee naoorlogse parlementaire geschiedenis zien dat de katholieken helemaal niet zo afkerig waren van 
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samenwerkingg met socialisten en ook in tijden waarin van een uiterste noodzaak geen sprake was 
bewustt  de samenwerking met de socialisten zochten.38 

Watt  meestal onbesproken blijf t is dat Daudt bij  de formulerin g van zijn theorie Nolens' 
argumentatiee achter  de uiterste noodzaak bijna klakkeloos heeft overgenomen.39 Het samengaan van de 
katholiekenn met de socialisten in een parlementaire coalitie was problematisch, zo betoogde de RKSP-
leiderr  in 1925, omdat de 'diepere beginselen' van de SDAP in strij d waren met die van zijn eigen 
partij. 400 Bij  Daudt keert dit verschil in beginselen terug in de tegenstelling tussen 'links ' en 'met-links' , 
waarbijj  links voor  ingrijpende veranderingen in de maatschappij  zou zijn geweest, terwij l niet-links deze 
veranderingenn zou hebben afgewezen. Maar  was de tegenstelling tussen katholieken en socialisten wel 
zoo groot als Nolens en Daudt beweren? 

Dee ideologische oriëntatie van de katholieken en die van de socialisten verschilden in de jaren twinti g 
vann de twintigste eeuw inderdaad aanmerkelijk van elkaar. Daar  waar  de katholieken zich officieel 
beriepenn op een religieuze leer  van verzoening van klassen, hadden de socialisten hun marxistische 
verledenn nog altij d niet geheel afgelegd. Dit was voor  een groot deel van de katholieke clerus reden de 
RKSPP tot diep in jaren dertig samenwerking met de SDAP te ontraden.41 

Hieraann moet echter  direct worden toegevoegd dat de betekenis van de verschillende ideologische 
oriëntatiee in de dagelijkse politieke praktij k te verwaarlozen was. In het parlement waren de 
belangrijkstee principiële meningsverschillen (bijvoorbeeld ten aanzien van de financiering van het 
bijzonderr  onderwijs, zondagsrust en zedelijkheidswetgeving) reeds opgelost of afgedaan, en wat aan 
principiël ee onenigheid resteerde was in hoofdzaak ideologische retoriek, veelal bedoeld om de 
gelijkvormigheidd van beide partijen te maskeren. 

Kenmerkendd voor  de periode waarin Nolens zijn doctrine formuleerde was dan ook niet zozeer  een 
grotee tegenstelling tussen katholieken en socialisten, maar  juist een groeiende eensgezindheid tussen 
beidee partijen. Door  de machtsverschuiving in de RKSP ten gunste van de democraten waren ook de 
geestenn in deze parti j  rij p geworden voor  'ingrijpend e veranderingen in de maatschappij'. Op haar  beurt 
hadd de SDAP na de revolutiepoging van Troelstra in 1918 in meer  dan één opzicht afstand genomen van 
haarr  radicale verleden. Op het terrein van de handelspolitiek en het economische beleid waren de 
socialistenn de katholieken halverwege de jaren twinti g tot op armlengte genaderd en ook op sociaal 
terreinn had de SDAP haar  standpunten aanzienlijk bijgesteld. Met de publicatie van het organisatieplan 
voorr  de sociale verzekering in 1923 had de parti j  bovendien getoond bereid te zijn naar  oplossingen te 
zoeken,, die niet per  definitie een vergaande bemoeienis van de staat impliceerden. 

Dezee groeiende eensgezindheid tussen katholieken en socialisten werd in de loop van de jaren 
twinti gg ook in de dagelijkse politieke praktij k steeds duidelijker  zichtbaar. In het parlement stonden 
beidee partijen bij  stemmingen over  wetten en moties steeds vaker  aan dezelfde zijde. En in toenemende 
matee vonden zij  de ARP en de CHU, nota bene de traditionele coalitiepartners van de katholieken, 
tegenoverr  zich.42 

Ditt  alles betekende niet dat het de katholieken aan redenen ontbrak om een coalitie met de socialisten te 
vrezen.. Samenwerking met de socialisten in een coalitie was voor  de katholieken een levensgevaarlijke 
avontuur,, omdat het tot een uittocht van katholieke arbeiders naar  de socialistische organisaties zou 
kunnenn leiden. Waarom zouden de katholieke arbeiders zich immers niet bij  de SDAP en N W kunnen 
aansluiten,, wanneer  de katholieke leiders zélf met deze organisaties in zee gingen? 

Nolens''  leer  van de uiterst noodzaak leek, kortom, niet zozeer  een nog altij d levende vijandschap tussen 
katholiekenn en socialisten te weerspiegelen, maar  een akelige 'democratische paradox': naarmate de 
RKSPP opschoof in democratische richtin g werd de vorming van een democratische coalitie met de 
SDAPP voor  de katholieken in theorie voor-de-handliggender, maar  tegelijktij d vanuit strategisch 
oogpuntt  steeds gevaarlijker  en onaantrekkelijker. Deze democratische paradox zou de katholieke parti j 
inn de daaropvolgende vijftie n jaar  voortdurend blijven achtervolgen en de totstandkoming van een 
democratischh coalitie lange tij d in de weg staan. 

Dee democratische paradox weerhield de katholieken er  intussen niet van met de coalitiegenoten van de 
ARPP en CHU te breken. Bij  de onderhandelingen over  een nieuw kabinet in 1926 weigerde de RKSP 
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akkoordd te gaan met het herstel van de Coalitie en stuurde zij aan op de vorming van een 
'extraparlementair'' kabinet, waaraan geen enkele partij in het parlement was gebonden, dus ook de 
katholiekee niet.43 Daarmee leek de RKSP te kiezen voor de minst problematische oplossing van de 
democratischee paradox. Een coalitie met de SDAP werd voorkomen, terwijl de partij voldoende vrijheid 
behieldd om een aantal urgente kwesties tot een oplossing te brengen, eventueel in samenwerking met de 
socialisten.. De invoering van een ziektewet was een van deze kwesties. 

11.44 Een katholiek alternatief 
Inn het extraparlementaire kabinet-De Geer, dat in 1926 aantrad, was de CHU-er J.R. Slotemaker de 
Bruinee (1869-1941) de eerstverantwoordelijk voor het sociale beleid, Slotemaker had zich in het 
verledenn herhaaldelijk uitgesproken tégen de Proeve en vóór de Ziektewet-Talma. Aanvankelijk 
weigerdee de nieuwe minister echter op de invoering van de Ziektewet aan te sturen: eerst,, in maart 1926, 
omdatt hij het bedrijfsleven in deze moeilijke economische periode geen extra lasten wilde opleggen; en 
tweee maanden later omdat aan invoering naar zijn opvatting eerst unificatie van de bestaande 
verzekeringenn vooraf diende te gaan. Onder druk van de katholieke fractie beloofde Slotemaker de 
Kamerr in september van dat jaar tenslotte toch tot invoering van de wet te zullen over gaan, zij het nadat 
hijj daar enkele 'kleine wijzigingen' ten gunste van het particulier initiatief in had aangebracht.44 

Watt dit betekende bleek enkele maanden later toen Slotemaker een voorontwerp-wijziging-Ziektewet 
voorr advies aan de Hooge Raad van Arbeid voorlegde. De minister bleek het organisatiehoofdstuk van 
Talmass Ziektewet bijna geheel te hebben herschreven en nagenoeg alle eerder geopperde alternatieven 
inn de wet te hebben opgenomen: uitvoering door Talmas Raden van Arbeid, door bedrijfsverenigingen, 
doorr ondernemingsfondsen en verder door alle kassen die voldeden aan een aantal in het ontwerp 
genoemdee criteria. 

Inn de Hooge Raad stuitte het voorontwerp op grote bezwaren. Een meerderheid van 
vakbondsvertegenwoordigerss en katholieke en socialistische politici keerde zich vooral tegen de inzet 
vann bijzondere kassen bij de uitvoering, omdat de positie van de arbeiders in de besturen van deze 
kassenn naar hun opvatting hoogst onzeker was. Bovendien zou de toelating van deze kassen volgens de 
criticii leiden tot een verbrokkeling van de uitvoeringsorganisatie, waardoor een ordentelijke aangifte van 
dee verzekerden en een geregelde premiebetaling onvoldoende gewaarborgd waren.45 

Echtt tevreden met het ontwerp waren alleen de werkgevers van de VNW. In de Hooge Raad 
verdedigdee hun vertegenwoordiger de decentrale opzet van het ontwerp en in het VNW-blad De 
NederlandscheNederlandsche Werkgever werd minister Slotemaker uitbundig geprezen: eindelijk lag hier een wet, 
waarinn de jarenlange inspanningen van de werkgevers op sociaal terrein op waarde werden geschat en 
hett particulier initiatief de plaats kreeg toebedeeld waar het gezien zijn omvang en prestaties recht op 
had.466 De meerderheid van de Hooge Raad voelde echter weinig voor het ontwerp en drong er bij de 
ministerr op aan het organisatiehoofdstuk nogmaals te herzien. 

Anderss dan zijn voorganger Aalberse hechtte Slotemaker echter weinig waarde aan het oordeel van de 
Raad:: hij weigerde principiële wijzigingen aan te brengen in zijn plan en stuurde in november 1927 een 
vrijwell gelijkluidend ontwerp naar de Tweede Kamer (zie Tabel 11.2).47 

Inn de Tweede Kamer leek inmiddels het besef te zijn doorgedrongen dat de strijd om de Ziektewet-
Talmaa in de beslissende fase was aangeland. Wanneer dit ontwerp onder déze politieke omstandigheden 
-- de extraparlementaire status van het kabinet gaf voor het eerst alle partijen de vrijheid hun eigen 
voorkeurenn te volgen - zou stranden, zou wetgeving wel eens voor lange tijd van de baan kunnen zijn. 
Allee opties waren in de voorafgaande jaren tot in detail besproken en wat belangrijker was: zij waren 
vrijwell alle terug te vinden in het ontwerp van Slotemaker. In die zin was het plan van de minister, hoe 
gebrekkigg dat in de ogen van sommige politici ook mocht zijn, veel aantrekkelijker dan de ontwerpen 
diee zijn voorgangers hadden ingediend: om het in de gewenste vorm te krijgen, was geen ingewikkelde 
enn tijdrovende amendering nodig, maar hoefden ongewenste uitvoeringsorganen slechts te worden 
weggestreept. . 
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Ditt  besef van urgentie vond zijn weerslag in de samenstelling van de Commissie van 
Voorbereidingg die de Kamer in november  1927 installeerde. Liefst vier  van de zes grote fracties in de 
Kamerr  (RKSP, VDB, CHU en de Liberale Staatspartij) vaardigden hun voorzitter  naar  de commissie af, 
terwij ll  de overige leden tot het keurkorps van hun respectieve partijen konden worden gerekend.48 

Tabell  1L2 Ontwerp wijziging Ziektewet (Slotemaker de Bruine, 1927) 

Aard:Aard: Wijziging van Ziektewet-Talma. 
Reikwijdte:Reikwijdte: Arbeiders in loondienst (ook losse arbeiders) met loongrens. 

Zeeliedenn (met uitzondering van kustvissers) uitgesloten. 
Premie:Premie: Zie Ziektewet-Talma. 

Uitkering:Uitkering: Zie Ziektewet-Talma. 

Uitvoering:Uitvoering: Werkgever mag kiezen: 
a.. Raden van Arbeid 
b.. erkende bijzondere kassen 
c.. ondernemingsziekenkassen 
d.. bedrijfsverenigingen. 

Toezicht:Toezicht: Zie Ziektewet-Talma. 

Beroep:Beroep: Zie Ziektewet-Talma. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: Regeling voor gemoedsbezwaren opgenomen. 

Inn de commissie werd het wetsontwerp van de minister  opmerkelijk genoeg vooral bestreden door 
Slotemakerss partijgenoot J.R. Snoeck Henkemans en de leider  van de Liberale Staatspartij  A. van 
Gijn. 500 Beide commissieleden betoogden dat het wetsvoorstel overbodig was, omdat de meeste arbeiders 
all  via hun werkgever  tegen ziekte waren verzekerd. Om de resterende groep van niet-verzekerden te 
helpenn was de introducti e van een algehele wettelijke regeling naar  hun opvatting een te zwaar  middel, 
temeerr  omdat de positie van deze arbeiders via een kleine aanpassing van het Burgerlij k Wetboek veel 
eenvoudigerr  te verbeteren was. 

Voorall  dit laatste argument leidde bij  de overige leden van de commissie tot irritatie . Zij  noemden 
hett  verwerpelijk dat hun collega's voor  de bestrijding van het wetsvoorstel teruggrepen op argumenten 
diee aan het begin van de eeuw bij  de behandeling van Ongevallenwet al voldoende waren weerlegd. De 
voorzitterr  van de commissie, RKSP-leider  Nolens, zag in de bezwaren van beide heren echter  voldoende 
redenn om de besprekingen voor  enige tij d te schorsen en de minister  te vragen om actuele cijfers over 
hett  aantal reeds verzekerde arbeiders.51 

Watt  de overige leden van de commissie vermoedelijk niet wisten was dat op hetzelfde moment door 
Nolens''  katholieke geestverwanten druk werd onderhandeld over  een eigen alternatief voor  de 
Ziektewet-Talma.. Deze onderhandelingen waren geïnitieerd door  de katholieke fabrikanten die hun plan 
omm het Brabantse verzekeringssysteem als uitgangspunt te nemen bij  de opzet van een landelijke 
regelingg in het najaar  van 1927 ook hadden voorgelegd aan de zogenaamde Roomsch-Katholieke Raad 
vann Overleg.52 

Inn de raad, een discussieforum van katholieke vakbonden en werkgeversorganisaties, reageerden de 
katholiekee vakbondsleiders aanvankelijk afwijzend op het plan van de fabrikanten. Zij  voelden weinig 
voorr  de uitvoering door  ondernemingskassen en wantrouwden de bedoelingen van de fabrikanten, met 
wiee zij  kort tevoren in een hevig conflict verwikkeld waren geraakt.53 Al eerder  hadden zij  gepleit voor 
uitvoeringg van de Ziektewet door  bedrijfsverenigingen die, anders dan die van de Proeve, op 
publiekrechtelijk ee leest waren geschoeid. 

Inn maart 1928 deed L.G. Kortenhorst (1886-1963), de 'rode secretaris'  van de katholieke 
fabrikantenverenigingg ARKWV, 54 echter  een suggestie die voor  de strij d om de Ziektewet-Talma van 
beslissendee betekenis zou blijken. Kortenhorst stelde voor  de eisen van de katholieke werkgevers en 
vakbondenn eenvoudigweg te combineren, zodat een vorm van uitvoering zou ontstaan, waarin zowel de 
rechtenn van de arbeiders waren veilig gesteld, als de werkgeverseis van een goedkope verzekering was 
bevredigd.. In deze vorm was de ziekteverzekering ondergebracht bij  bedrijfsverenigingen, maar  kon de 
dagelijksee uitvoering onder  voorwaarden aan afzonderlijke ondernemingskassen worden uitbesteed. 
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Dee katholieke vakbondsleiders waren sceptisch over Kortenhorsts suggestie, maar waren niettemin 
bereidd hun medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. Dit 
onderzoekk werd opgedragen aan een aparte werkgroep, waarin de drie belangrijkste katholieke 
belangenorganisaties,, de ARKWV, de katholieke vakbond RKWV en de boerenorganisatie KNBTB, 
warenwaren vertegenwoordigd.55 

Verrassendd genoeg werden de leden van de werkgroep het al tijdens de eerste bijeenkomst eens over een 
organisatieschemaa dat, oppervlakkig beschouwd, de contouren volgde die Kortenhorst had geschetst. 
Inn het schema werd de uitvoering van de Ziektewet-Talma in eerste instantie opgedragen aan 
bedrijfsverenigingenn die door werkgevers en vakbonden gezamenlijk waren opgezet en door beide 
partijenn op voet van gelijkheid werden bestuurd. Daarnaast bestond volgens het akkoord de 
mogelijkheidd om zogenaamde 'afdelingskassen' - lees: de ondernemingsfondsen van de katholieke 
fabrikantenn - met onderdelen van de uitvoering te beiasten. Deze overdracht van bevoegdheden was 
echterr aan zulke strenge voorwaarden gebonden dat van autonomie nauwelijks sprake was. 
Afdelingskassenn kwamen onder streng toezicht van de bedrijfsvereniging te staan en konden op ieder 
momentt door de arbeiders in een geheime stemming worden opgeheven (zie Tabel 11.3). 

Dee totstandkoming van het akkoord tussen de katholieke belangenorganisaties leek een ovenvinning 
voorr de katholieke vakbonden. De publiekrechtelijke bedrijfsverenigingen die zij voor ogen hadden 
gehadd vormden de centrale schakel in de uitvoeringsorganisatie die in het akkoord was neergelegd. 
Bovendienn kregen zij met de bepaling dat alleen de vakbonden kandidaten voor de besturen van de 
afdelingskassenn mochten stellen ook op het laagste niveau, in de ondernemingen zelf, een voet tussen de 
deur. . 

Tochh zullen ook de katholieke fabrikanten niet geheel ontevreden zijn geweest met het akkoord. 
Hett decentrale Brabantse systeem had het niet gehaald, maar het belangrijkste onderdeel daarvan, de 
dagelijksee uitvoering op de werkvloer, was althans gedeeltelijk veilig gesteld. Belangrijker voor de 
fabrikantenn was echter het vooruitzicht dat met de eventuele aanvaarding van het akkoord door het 
parlementt de landelijke structuur die hun grootste concurrent, Centraal Beheer, reeds voor de uitvoering 
vann de Ziektewet had opgezet in één klap buitenspel werd gezet. Ziekte-Risico was immers louter door 
werkgeverss opgericht en zou gezien haar omstreden reputatie waarschijnlijk niet door de vakbonden -
enn dus niet door de overheid - als bedrijfsvereniging worden erkend. 

11.55 Rooms-rode samenwerking 
Intussenn was de Commissie van Voorbereiding door de minister voorzien van nieuwe cijfers over het 
aantall verzekerde arbeiders en kon de bespreking van Slotemakers ontwerp worden hervat. De nieuwe 
cijferss werden echter op slag overbodig toen Nolens, die door de katholieke organisaties voortdurend op 
dee hoogte was gehouden van de voortgang in de Raad van Overleg, de commissieleden het alternatieve 
organisatieschemaa presenteerde. Snoeck en Van Gijn tekenden direct protest aan tegen deze interventie 
vann de voorzitter, maar de meerderheid van de commissie was zo gecharmeerd van het katholieke 
akkoordd dat verder overleg over de uitvoeringsorganisatie van Slotemaker niet meer nodig bleek.57 Zo 
konn Nolens de minister in mei 1928 berichten dat de commissie de behandeling van zijn wetsontwerp 
hadd afgerond, maar dat gezien de opmerkelijke conclusies nader overleg tussen Slotemaker en de 
commissiee geboden was.58 

Inn dit overleg bleef Slotemaker zich lange tijd verzetten tegen de vergaande wijzigingen die de 
Commissiee van Voorbereiding in zijn wetsontwerp had aangebracht, maar na meer dan een halfjaar 
onderhandelenn gaf de minister zich uiteindelijk toch gewonnen.59 In december 1928 stuurde hij de 
Tweedee Kamer een nieuw ontwerp, waarin het katholieke akkoord nagenoeg integraal was 
overgenomen.. De enige toevoeging van de minister aan het plan van de katholieke organisaties was een 
overgangsregelingg voor reeds bestaande bedrijfsverenigingen als Ziekte-Risico. Deze zogenoemde 
'onvolwaardigee bedrijfsverenigingen' konden door de minister onder bepaalde voorwaarden toch tot 
uitvoeringg van de Ziektewet worden toegelaten, zij het voor een beperkte periode van maximaal vijfjaar 
(ziee Bijlage 3.1.). 
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Tabell  11-3 Organisatieschema voor de Ziektewet (katholieke werkgevers-, boeren- en arbeidersorganisaties, 1928) W W 

Aard:Aard: Ontwerp voor een alternatieve uitvoeringsorganisatie van de Ziektewet-Talma. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Zie: eerste ontwerp-wijziging-Slotemaker de Bruïne. 

Premie:Premie: Zie: eerste ontwerp-wijaging-Slotemaker de Bruïne. 

Uitkering:Uitkering: Zie: eerste ontwerp-wijziging-Slotemaker de Bruïne. 

Uitvoering:Uitvoering: Werkgever mag kiezen: 
1.. bedrijfsverenigingen: 
a.. opgericht door werkgevers of werkgeversorganisaties en ten minste één arbeidersvereniging; 
b.. bedrijfsvereniging is verantwoordelijk voor geneeskundige beoordeling en behandeling. 
Eventueell daaronder: afdelingskas, voorwaarden: 
a.. kan alleen worden opgericht wanneer werkgever en arbeiders (door middel van geheime stemming) 

daarmeee instemmen. Bedrijfsvereniging bepaalt op welke wijze arbeiders zich hierover dienen uit te 
spreken; ; 

b.. ten minste 100 arbeiders bij kas verzekerd (uitzonderingen alleen met toestemming 
bedrijfsvereniging); ; 

c.. bestuur van afdelingskas bestaat uit: voorzitter (werkgever of diens gemachtigde) en overige leden 
(gekozenn door en uit arbeiders op voordracht van vakbonden). Bedrijfsvereniging bepaalt wijze 
waaropp arbeidersvertegenwoordigers worden gekozen; 

d.. bedrijfsvereniging stelt voor iedere afdelingskass de premie vast en is in laatste instantie 
verantwoordelijkk voor uitkering. 

2.. Aanvullend: Raden van Arbeid. 
Toezicht:Toezicht: Zie: eerste ontwerp-wijziging-Slotemaker de Bruïne. 

Beroep:Beroep: Geschil tussen verzekerde en afdelingskas: bedrijfsvereniging. 
Besturenn van de werkgeversorganisaties en de vakbonden kunnen bij bedrijfsvereniging in beroep gaan 
tegenn beslissingen van afdelingskas. 
Ziee verder: eerste ontwerp-Slotemaker de Bruïne. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: De bepalingen met betrekking tot de bedrijfsvereniging en de geneeskundige behandeling zijn niet 
expliciett opgenomen in het akkoord, hierin wordt slechts verwezen naar de betreffende bepalingen (Art 
103,, sub. 1) in het eerste ontwerp van Slotemaker de Bruïne. 

Dezee aanpassing, zo gaf Slotemaker  later  toe, was vooral bedoeld om het gewijzigde ontwerp voor  de 
CHU-fracti ee in het parlement nog enigszins aanvaardbaar  te maken.61 Bij  de plenaire behandeling van 
hett  wetsvoorstel in de Tweede Kamer, in het voorjaar  van 1929, kreeg de minister  van zijn partijgenoten 
echterr  alsnog de wind van voren. Zij  beschuldigden Slotemaker  ronduit van 'bedrog' en van verraad aan 
dee christelijk-historische beginselen en eisten dat het ontwerp in zijn oorspronkelijke vorm werd 
hersteld.622 Toen de minister  dit weigerde dienden zij  samen met de Liberale Staatspartij  twee 
amendementenn in, met als doel de bijzondere kassen hun plaats in de wet terug te geven.63 

Dee CHU en Liberale Staatspartij  stonden echter  met lege handen toen ook de socialisten van de 
SDAPP zich in de loop van het debat achter  het katholieke organisatieschema schaarden. Dit was niet zo 
verwonderlijk ,, omdat het schema in hoofdlijnen als twee druppels water  leek op het uitvoeringsplan dat 
dee SDAP in 1923 samen met het N W had opgesteld. Hoewel directe aanwijzingen ontbreken heeft het 
err  alle schijn van dat de katholieken, en in het bijzonder  RKSP-leider  Nolens, welbewust op 
overeenstemmingg met de sociaal-democraten hebben aangestuurd en wellicht zelfs tussentijds met de 
socialistenn over  het katholieke akkoord hebben gesproken.64 Daarmee markeert deze episode een 
belangrijkk  keerpunt in de parlementaire geschiedenis van de twintigste eeuw: voor  het eerst durfden de 
katholiekenn het aan om zonder  rugdekking van hun traditionele, confessionele bondgenoten in het 
parlementt  daadwerkelijk gebruik te maken van de grote politieke macht waarover  zij  sinds het begin van 
dee eeuw in de Kamer konden beschikken. En voor  het eerst in de geschiedenis zochten zij  in een 
belangrijkee politieke kwestie steun bij  de parti j  die in feite al sinds enige tij d haar  'natuurlijke ' 
bondgenoott  was. Informele samenwerking tussen socialisten en katholieken was voorlopig de enige 
oplossingg voor  de democratische paradox waarvoor  de katholieken zich gesteld zagen. Een échte 
parlementairee coalitie tussen beide partijen zou nog jaren op zich laten wachten. 

Dee steun van de katholieken en de socialisten voor  het wetsontwerp (samen goed voor  54 van de 100 
zetels)) reduceerde de rol van de CHU en de Liberale Staatspartij  in het debat tot die van figuranten. Het 
amendementt  van de CHU met betrekking tot de bijzondere kassen werd nog wel in stemming gebracht, 
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maarr door een meerderheid in de Kamer verworpen. In plaats daarvan kwamen de katholieke 
Kamerledenn Van Schaik en Kortenhorst met een nieuw amendement dat, indien het werd aanvaard, de 
kanss op deelname aan de uitvoering van de Ziektewet voor de bijzondere kassen en de daarbij 
aangeslotenn organisaties nog verder zou verkleinen.65 Volgens het amendement konden 
bedrijfsverenigingenn uitsluitend worden opgericht door centrale vakverenigingen en 
werkgeversorganisaties,, die door de Kroon als zodanig waren erkend. Het amendement werd zonder 
hoofdelijkee stemming door de Kamer overgenomen. Enkele dagen later aanvaarde de Tweede Kamer 
hett gehele wetsontwerp met 64 tegen 13 stemmen, niet veel later gevolgd door de Senaat.66 

Tabell 11.4 Behandeling ontwerp-wijziging-Ziektewet in Tweede en Eerste Kamer: 
stemverhoudingen n 

CHU(ll/7) ) 

LSPP (9/6) 

SGPP (2/-) 

ARPP (13/7) 

RKSPP (30/16) 

VDBB (7/3) 

SDAPP (24/11) 

splinterss (4/-) 

totaal totaal 

Tweedee Kamer 
voorvoor tegen 

00 10 

55 1 

00 2 

111 1 

255 0 

77 0 

155 0 

11 2 

6464 16 

Eerstee Kamer 
voorvoor tegen 

33 4 

33 0 

22 0 

77 0 

11 0 

77 0 

2323 4 

Toelichting: : 
1.. Achter de partijen staat tussen haakjes het aantal zetels vermeld waarover zij in de Tweede 

Kamerr respectievelijk Eerste Kamer beschikten. 
2.. Onder 'splinters' wordt hier verstaan de vier partijen die in de Tweede Kamer ieder over 

éénn zetel beschikten: de Communistische Partij in Nederland, de Hervormde 
(Gereformeerde)) Staatspartij, de Roomsch-Katholieke Volkspartij en de Plattelandersbond. 

11.66 Stenen voor  brood 
Mett de aanvaarding van het katholieke compromis door het parlement kwam een einde aan de strijd om 
dee Ziektewet-Talma, die meer dan 15 jaar had geduurd. Alle pogingen van de oude ondernemers, boeren 
enn middenstanders in en buiten het parlement om de wet in de door hen gewenste richting om te buigen 
warenn mislukt en dat was vooral voor de bestuurders van de VNW en Centraal Beheer een hard gelag. 
Inn kranten en tijdschriften gaven zij hun nederlaag niettemin ruiterlijk toe, al was hun samenvatting van 
dee voorafgaande strijd op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen: 

Wijj aanvaarden de wet, ondanks ernstige principieele bedenkingen. [...] De politiek heeft nu reeds lang genoeg met dit 
arbeidersbelangg gesold; het wordt tijd, dat daarmede niet langer politieke winst kan worden behaald. Wij hebben een andere 
opvattingg van algemeen belang dan degenen, die zich zoo lang en met zooveel genoegen met dit politieke spelletje onledig 
hebbenn gehouden. Wij willen niet, dat ons parlement op dit terrein nog langer den arbeiders steenen geeft voor brood.68 

Veell anders dan hun nederlaag en de wet accepteren konden zij intussen niet. Voor de nieuwe wet in 
maartt 1930 in werking trad wachtten hun nog zware onderhandelingen met de vakbonden van wie zij bij 
dee vorming van bedrijfsverenigingen nu grotendeels afhankelijk waren. 

Dee nederlaag van de oude ondernemers, boeren en middenstanders in de strijd om de 
uitvoeringsorganisatiee van de sociale verzekeringen had op wat langere termijn overigens veel 
verstrekkenderr consequenties dan de invoering van Talmas Ziektewet alleen. Hun streven naar de inzet 
vann het particulier initiatief bij de uitvoering was immers voortgekomen uit de wens de directe relatie 
tussenn de ondernemer en zijn personeel zoveel mogelijk in stand te houden. Met de aanvaarding van de 
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Ziektewett  en van de publiekrechtelijk e bedrijfsverenigingen werd deze relatie echter  op een belangrijk 
puntt  doorbroken en het contact tussen werkgevers en arbeiders op een hoger  plan getild. Daarmee werd 
dee individuele ondernemer niet alleen een belangrijk sociale controlemiddel uit handen genomen, maar 
ontstondenn geleidelijk aan ook nieuwe ontmoetingsplaatsen en nieuwe omgangsvormen tussen arbeiders 
enn werkgevers. Na de aanvaarding van de Ziektewet werden arbeidsconflicten in toenemende mate 
uitgevochtenn in de nationale politiek arena. 



Hoofdstukk 12 

Sociaall  beleid onder  Colijn (1929-1936) 

Naa de aanvaarding van de Ziektewet door het parlement en vooral na de totstandkoming van de 
informelee overeenstemming tussen katholieken en socialisten over de uitvoeringsorganisatie leek in de 
jarenn dertig van de twintigste eeuw de weg open te liggen voor een versnelde uitbouw van het 
Nederlandsee stelsel van sociale zekerheid. Nog voor de Ziektewet echter in werking was getreden zakte 
opp Wall Street de aandelenbeurs in elkaar, het startsein voor een mondiale economische crisis die meer 
dann tien jaar zou aanhouden. 

Inn Nederland leidde de crisis, net als elders in de wereld, tot grote economische stagnatie en een 
enormee werkloosheid. In korte tijd halveerde de industriële productie, daalden de landbouwprijzen met 
meerr dan 50 procent en zakte de handel met het buitenland in. Als gevolg daarvan steeg de 
werkloosheidd in de loop van de jaren dertig tot grote hoogte: van 100.000 in 1930 naar 630.000 
personenn in de winter van 1935, oftewel bijna een kwart van loonafhankelijke beroepsbevolking.1 Maar 
niett alleen de arbeiders hadden ernstig te lijden onder de gevolgen van de economische crisis, ook de 
maatschappelijkee groepen die traditioneel altijd 'boven hen' hadden gestaan werden zwaar getroffen. 

Dee economische crisis van de jaren dertig luidde het definitieve einde in van de standenmaatschappij -
off wat daar nog van over was. Grote aantallen burgers die ondanks de snelle maatschappelijke 
veranderingenn sinds de jaren tachtig van de negentiende eeuw hun 'stand hadden kunnen ophouden' 
raaktenn in grote financiële problemen en konden een vernederende sociale daling niet ontlopen. Dit gold 
voorr veel middenstanders, die bij gebrek aan koopkrachtige klandizie hun zaak moesten sluiten en hun 
trotsee zelfstandige bestaan moesten inruilen voor, in het beste geval, een baan in dienst van anderen.2 

Hett gold ook voor veel boeren wier inkomen door de dalende landbouwprijzen drastisch terugliep en 
noodgedwongenn een leven moesten gaan leiden dat nauwelijks meer van dat van hun knechten 
verschilde.33 Het gold misschien nog wel het meeste voor de oude aristocratische ondernemers, de 
vaandeldragerss van de oude orde in Nederland. 

12.11 De ontbinding van het conservatieve netwerk (1) 
Hett eerste symptoom van de definitieve ineenstorting van de oude orde in Nederland was de geleidelijke 
ontbindingg van het conservatieve netwerk, dat sinds het begin van de twintigste eeuw door de 
representantenn van de oude orde was opgebouwd. De economische tegenspoed dreef de oude groepen 
uiteenn en dwong ieder voor het eigen belang te strijden. 

Inn Hoofdstuk 10 van dit boek is beschreven hoe als gevolg van economische problemen in Rusland en 
Midden-- en Oost-Europa de financiële situatie van veel aristocraten al aan het begin van de jaren twintig 
precairr geworden was. Destijds had menig aristocraat zich nog kunnen redden door te bezuinigen op de 
dagelijksee uitgaven en het familiebedrijf met vreemd kapitaal op de been te houden. Toen de 
economischee crisis aan het begin van de jaren dertig Nederland bereikte bleek dit voor velen van hen 
echterr niet langer mogelijk.4 

All in het eerste crisisjaar werd de Nederlandse bankwereld zwaar getroffen door de ondergang van 
enkelee Duitse en Oostenrijkse banken, waar de oude ondernemers van oudsher grote bedragen hadden 
uitstaan.. Verschillende bankiers en beleggerss gingen failliet en sleepten zo nog meer bedrijven, die door 
dee sterke verstrengeling van de Nederlandse financiële wereld van hun steun afhankelijk waren, mee in 
hunn val. 'Op de ene catastrofe volgde de ander. De val van het [Britse] pond [in 1931] kwam nog harder 
aann dan het Duitse failliet. Door de devaluatie van het pond zakte de waarde van een kwart van de 
Nederlandsee export: van de landbouwexport, van de uitvoer van de Twentse katoenindustrie, van [de] 
Bataafschee Petroleum Maatschappij, van het hele scheepvaartbedrijf, dat leed onder de daling van de 
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vrachtprijzen.' 55 In het najaar  van 1932 lag 40 procent van de Nederlandse handelsschepen aan de 
ketting.6 6 

Niett  veel beter  verging het de representanten van de oude orde op het platteland, waar  de economische 
neergangg al voor  de beurskrach op Wall Street was ingezet. De eerste slachtoffers van deze neergang 
warenn de herenboeren op de Groningse, Friese en Zeeuwse klei. Zij  kregen halverwege de jaren twinti g 
tee maken met een sterke toename van de buitenlandse concurrentie. Als gevolg van de introducti e van 
verbeterdee graanrassen, een versnelde mechanisering in Noord-Amerika en een herstel van de landbouw 
inn Midden- en Oost-Europa steeg het aanbod van verschillende gewassen in korte tij d tot grote hoogte. 
Dezee ontwikkeling werd in 1928 en 1929 nog eens versterkt door  enkele buitengewoon succesvolle 
oogsten.. Het resultaat van dit alles was een snelle en scherpe daling van de landbouwprijzen. Rond 1930 
lagg de waarde van de meeste akkerbouwproducten al onder  het niveau van vóór  de Eerste 
Wereldoorlog.7 7 

Inn vroeger  tijden waren dergelijke prijsdalingen door  de boeren vaak min of meer  gecompenseerd 
mett  een besparing op de lonen van de landarbeiders, op de grote bedrijven veelal de hoogste kostenpost. 
Aann het einde van de jaren twinti g bleek dit laatste echter  niet meer  zo eenvoudig, omdat de 
landarbeiderss veel beter  waren georganiseerd dan voorheen. Was rond 1910 minder  dan een procent van 
allee arbeiders in de agrarische sector  vakbondslid, in 1930 was dit percentage reeds vertienvoudigd om 
inn de jaren dertig verder  te stijgen tot ongeveer  het dubbele daarvan.8 De organisatiegraad was het 
hoogstt  in die delen van het land waar  de landerijen van de herenboeren het grootst en de 
arbeidsomstandighedenn vaak het slechtst waren, zoals in oost-Groningen en het Friese Bildt . Hier 
werdenn in 1929 de eerste pogingen van de boeren om de lonen te verlagen door  de vakbonden direct 
beantwoordd met enkele grote en langdurige stakingen. De uitslag van deze stakingen was veelal 
onbeslist,, maar  nieuwe pogingen tot grote loonsverlaging lieten de boeren in de jaren dertig verder 
achterwege.9 9 

Dee min of meer  geslaagde acties van de vakbonden tegen de herenboeren in Groningen en Friesland 
warenn de vrucht van het emancipatieproces van de lagere standen, dat rond de eeuwwisseling op het 
Nederlandsee platteland op gang was gekomen. Dit proces uitte zich niet alleen in een steeds betere 
organisatiee van de landarbeiders, maar  ook in een groeiende mondigheid van de kleine pachters ten 
opzichtee van de grootgrondbezitters. Deze voornamelijk adellijke en patricische grootgrondbezitters 
bezatenn rond 1930 nog altij d bijna de helft van de landbouwgrond in Nederland.10 Bij  het ontbreken van 
wetgevingg was in veel gevallen de paternalistische afhankelijkheidsrelatie tussen pachters en 
verpachters,, die reeds sinds de middeleeuwen bestond, blijven voortbestaan. Zo waren in sommige 
strekenn aan de pacht nog allerlei herendiensten verbonden, konden pachters na het verloop van het 
huurcontractt  zomaar  van hun land worden gezet en werd de pachtprij s door  allerlei machinaties dikwijl s 
tott  grote hoogte opgedreven.11 

Dezee misstanden waren al sinds de jaren tachtig van de negentiende eeuw een onderwerp van 
politiekee controverse, maar  pas in de jaren twinti g kwam de kwestie, mede dankzij  de organisatie van de 
pachters,, bovenaan de politieke agenda te staan.12 In 1930 aanvaardde de Tweede Kamer een eerste 
wettelijk ee regeling van de pacht; een meerderheid van ARP, CHU, Liberale Staatspartij  en enkele 
katholiekee aristocraten hield het wetsvoorstel echter  in de Eerste Kamer tegen. In 1932 ging het 
parlementt  evenwel alsnog akkoord met een tijdelij k Crisispachtwet, die vijfjaa r  later  in een permanente 
regelingg werd omgezet.13 

Dee aanvaarding van de Pachtwet bracht op het platteland een kleine revolutie te weeg. De wet bood 
dee pachters de mogelijkheid om in geval van teruglopende inkomsten het contract tussentijds open te 
brekenn en de huurprij s na tussenkomst van de rechter  te verlagen. Van deze mogelijkheid maakten de 
pachtboerenn direct uitbundig gebruik met als gevolg dat de pachtprijzen al aan het begin van de jaren 
dertigg aanzienlijk daalden.14 Belangrijker  was echter  het feit met de introducti e van dit zogenaamde 
'remissierecht''  de eenzijdige afhankelijkheidsrelatie tussen pachter  en verpachter  was verbroken. 
Daarmeee kwam een einde aan een van de meeste hardnekkige erfenissen van de oude orde op het 
platteland. . 
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Dee machtsverschuiving op het platteland vertaalde zich in een andere politieke opstelling van de 
grootgrondbezitterss en herenboeren. Nu zij  de gevolgen van economische tegenspoed niet langer  op hun 
pachterss en personeel konden verhalen waren zij  gedwongen op zoek te gaan naar  andere instrumenten 
omm hun belangen te verdedigen. Vanaf het begin van de jaren dertig drongen zij  via het Nederlandsen 
Landbouwcomité,, waarin zij  nog altij d de toon aangaven, bij  de overheid aan op financiële 
ondersteuningg van hun sector  en bescherming van hun producten tegen buitenlandse concurrentie.15 

Daarmeee deden de grootgrondbezitters en herenboeren afstand van de economische en handelspolitieke 
doctriness die zij  bijna een eeuw lang hadden aangehangen en namen zij  afscheid van hun standgenoten 
inn andere economische sectoren, met wie zij  deze doctrines decennialang hadden uitgedragen en 
verdedigd. . 

Ernstigerr  dan het vertrek van de herenboeren en grootgrondbezitters uit de conservatieve 
vrijhandelscoalitiee was echter  het afscheid van de Twentse textielbaronnen. Zij  kregen in de eerste 
crisisjarenn ernstig te lijden onder  de devaluaties en tariefverhogingen die buitenlandse overheden 
doorvoerdenn om hun eigen, eveneens kwakkelende industrie tegen de internationale concurrentie te 
beschermen.. Tot overmaat van ramp werd het belangrijkste afzetgebied van de Twentse fabrikanten, de 
Nederlands-Indischee markt, aan het begin van de jaren dertig overspoeld met goedkope textiel uit Japan, 
datt  in het voorafgaande decennium een krachtige industriële ontwikkeling had doorgemaakt. 

Dezee combinatie van tegenslagen bracht de Twentse textielindustrie beginjaren dertig aan de rand 
vann de afgrond. Door  de sterk teruglopende vraag lag in december  1933 bijna de helft van alle Twentse 
weefgetouwenn stil en liep het werkloosheidspercentage in de sector  op tot boven de 30 procent.16 

Onderr  invloed van deze ontwikkeling kwamen ook de Twentse textielfabrikanten gaandeweg tot 
hett  besef dat handhaving van het vrijhandelsprincip e niet langer  in hun voordeel was. Vanaf het begin 
vann de jaren dertig pleitte ook zij  voor  afscherming van de Nederlandse en Nederlands-Indische markt 
tegenn buitenlandse concurrentie, maar  zonder  de steun van hun voormalige Hollandse bondgenoten 
vondenn zij  in Den Haag weinig gehoor. Om die reden maakten zij  eind 1931 noodgedwongen een 
vernederendee gang naar  de opponenten van weleer, de katholieke textielfabrikanten uit Brabant, met wie 
zijj  enkele maanden later  de zogenoemde Katoencommissie oprichtten. Deze nieuwe pressiegroep drong 
-- onder  Brabantse leiding - in de daaropvolgende jaren onophoudelijk bij  de regering aan op staatssteun 
enn verhoging van de invoertarieven op textiel, voorlopig met weinig resultaat.17 

Doorr  de koerswijziging van de herenboeren en textielbaronnen kwamen de oude ondernemers in de 
handel,, bankwereld en scheepvaart geleidelijk aan alleen te staan. In tegenstelling tot hun voormalige 
bondgenotenn konden zij  zich niet laten meevoeren op het nieuwe tij  van protectionisme en staatssteun. 
Meerr  nog dan de landbouw en de textiel waren de Nederlandse bankwereld, handel en scheepvaart 
internationaall  georiënteerd. Nederlandse schepen voeren op alle uithoeken van de wereld en de 
kapitalenn die de handelsdynastieën door  de eeuwen heen hadden vergaard waren in het verleden bij 
voorkeurr  in buitenlandse ondernemingen belegd. Terugvallen op binnenlandse belangen was voor  deze 
oudee ondernemers dan ook nauwelijks een optie, temeer  omdat zij  zich in het verleden amper  met de 
binnenlandsee industrie hadden ingelaten. Een andere mogelijkheid dan vechten voor  handhaving van het 
traditionelee economische en handelspolitieke beleid hadden zij  dan ook niet. 

Dee middelen die deze oude ondernemers bij  de verdediging van de traditionele economische 
politiekk ter  beschikking stonden waren als gevolg van het uiteenvallen van het conservatieve netwerk 
echterr  beperkt. Niet alleen verdwenen als gevolg daarvan de samenhang en loyaliteit tussen de 
organisatiess die vanaf het begin van de eeuw onderdeel hadden uitgemaakt van het netwerk, tevens 
veranderdenn deze organisaties zélf hun politieke koers aanzienlijk. Zo schoven bijvoorbeeld de 
Vereenigingg van Nederlandsche Werkgevers18 en het Nederlandsen Landbouwcomité in de loop van de 
jarenn dertig meer  en meer  op in protectionistische richting. Op die reden vielen de zakenlieden 
noodgedwongenn terug op beïnvloeding via informele kanalen en op de organisaties die zij  nog wel 
beheersten.19 9 

Dee belangrijkste van deze organisaties was de Vereeniging voor  Economische Politiek, de 
voortzettingg van het Anti-Tariefwet-Comit é dat in de jaren 1912-1913 de Tariefwet-Kolkman met 
success had bestreden. De vereniging had ten doel 'leden in de Tweede Kamer afgevaardigd te krijgen op 
wierr  goede inzicht en karaktervastheid men kan rekenen'. Daartoe had de vereniging een fonds in het 
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levenn geroepen, dat door enkele grote zakenlieden geregeld werd aangevuld-2 In principe kwamen alle 
politiekee partijen voor bijdragen uit het fonds in aanmerking, maar in de jaren dertig zou bijna de 
volledigee inhoud worden aangewend om de Liberale Staatspartij, die in de crisisjaren onder invloed van 
dee landbouwiobby in protectionistische richting dreigde op te schuiven, in bedwang te houden.21 

Naastt de min of meer collectieve inspanningen via de vereniging ontplooiden de zakenlieden ook 
allerleii individuele activiteiten, gericht op de verdediging van de oude vrijhandelspolitiek. Via hun 
contactenn in het ambtenarenapparaat en de dagbladpers en hun zetels in verschillende adviesorganen van 
dee regering probeerden zij de publieke opinie te beïnvloeden.22 Sommige zakenlieden bemoeiden zich in 
dee jaren dertig intensief met de politieke partijen die het meeste met hun belangen en ideeën 
sympathiseerden:: de CHU, de Liberale Staatspartij en de ARP. Een voorbeeld was de reder en bankier 
E.. Heldring die in de jaren dertig actief deelnam aan de debatten in de Liberale Staatspartij en in 1938 
voorr deze partij een zetel in de Eerste Kamer wist te bemachtigen.23 Een ander voorbeeld was de 
puissantt rijke Amsterdamse bankier en handelaar C.J.K. van Aalst die in de jaren dertig in zijn eentje 
eenn groot deel van de CHU-partijkas vulde.24 De voornaamste troef van de oude ondernemers was 
echterr de man die in de jaren dertig meer dan wie ook zijn stempel wist te drukken op de Nederlandse 
politiekk en het Nederlandse economische beleid - ARP-partijleider en premier Hendrik Colijn. 

12.22 De aristocratische verleiding 
Colijnn (1869-1944), zoon van een onbemiddelde boer uit de Haarlemmermeerpolder, was een van de 
weinigenn die er aan het begin van de twintigste eeuw in geslaagd was tot de gesloten en deftige 
Hollandsee zakenwereld door te dringen. Na een mislukte loopbaan als schoolmeester vertrok hij in de 
vroegee jaren negentig van de negentiende eeuw als beroepsmilitair naar Nederlands-Indië, waar hij als 
beschermelingg van de gouverneur van Atjeh, J.B. van Heutsz, snel carrière maakte. In Indië kwam 
Colijnn in contact met een aantal vooraanstaande Hollandse zakenlieden die net als Van Heutsz onder de 
indrukk raakten van zijn energieke en doortastende manier van optreden.25 Deze Hollandse connecties 
kwamenn Colijn uitstekend van pas toen hij rond 1910 terugkeerde naar Nederland en zijn loopbaan in 
zakenn voortzette. Na enkele min of meer geslaagde projecten werd hij in 1914 benoemd tot directeur 
vann de Bataafsche Petroleum Maatschappij (de latere Shell), een baan die hem in korte tijd een rijk man 
maaktee en hem toegang verschafte tot de Hollandse haute finance.26 

Tee midden van het grote geld en de luxe van dit milieu kon Colijn de aristocratische verleiding niet 
weerstaan.. Tot heimelijke spot van zijn zakenvrienden ging hij zich meer en meer gedragen als een 
'patriciër',, met de gewichtige afstandelijkheid van een Engelse gentleman en de typische extravagantie 
vann een nouveau riche?1 In 1919 kocht hij een landhuis in het Engelse graafschap Kent, niet veel later 
gevolgdd door een landgoed in het Utrechtse Leersum.28 Om zijn toetreding tot de Hollandse 
patriciërstandd te bezegelen liet de pachterszoon Colijn tenslotte tot tweemaal toe zijn stamboom 
natrekkenn door een professionele genealoog, in de hoop een familiale connectie met de in 1535 
vermoordee Amsterdamse burgemeester Pieter Colijn te kunnen aantonen. Toen dit evenzovele malen 
wass mislukt liet hij de zaak verder rusten en hield hij zijn afstamming van het oude Hollandse 
regentendomm eenvoudigweg voor bewezen.29 

Ondankss zijn lichtelijk zonderlinge levenswandel was Colijn voor de oude ondernemers te belangrijk 
omm als parvenu opzij te worden gezet, ook nadat hij het actieve zakenleven in 1922 definitief vaarwel 
zei.. Anders dan zijn zakenvrienden beschikte Colijn namelijk over een leven buiten de kleine kring van 
Hollandsee ondernemers - een politiek leven als Kamerlid (1909-1911), als minister (1911-1913) en 
vanaff het begin van de jaren twintig als leider van de ARP. Deze positie was hem in de jaren tien als 
waree in de schoot geworpen door Kuyper die hem in 1909 een Tweede Kamerzetel had bezorgd en 
vervolgenss expliciet als zijn opvolger had aangewezen. Met de zegen van de oude meester kon Colijn 
vervolgenss uitgroeien tot de onbetwiste voorman van de gezagsgetrouwe antirevolutionaire kiezers, die 
hemm welhaast als een halfgod aanbeden: 

Dee 'kleine luyden' van weleer („.] herkenden in Colijn de boerenzoon van eenvoudige komaf, die gewoekerd had met zijn 
talentenn en het met Gods hulp ver gebracht had in de wereld. Hij belichaamde voor hen bewust of onbewust een ideaal dat zij 
voorr zichzelf en hun kinderen nastreefden. De deugden die Colijn in de politiek representeerde-degelijkheid, nuchterheid, vlijt, 
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zuinigheidd - waren ook de deugden van de antirevolutionaire bevolkingsgroep, die voornamelijk bestond uit middenstanders, 
boeren,, kleine ondernemers, onderwijzers, geschoolde arbeiders en ambtenaren. 

Dee acceptatie door  de kleine luyden van Colijn als nieuwe leider  was niettemin opmerkelijk, omdat deze 
multimiljonai rr  na het vertrek van de aristocraten uit de parti j  in 1913 bezwaarlijk als een doorsnee 
antirevolutionairr  kon worden aangemerkt: 'Geen ander  uit zijn krin g stond in mentaliteit, in het 
bijzonderr  wat de aanpak van sociaal-economische vraagstukken aanging, zo dicht bij  de liberalen als 
hij'. 31 1 

Zij nn onaantastbare positie stelde Colijn niettemin in staat om zijn politieke opvattingen grotendeels 
opp te leggen aan de ARP en haar  om te vormen tot een parti j  die zich in politiek opzicht nauwelijks 
onderscheiddee van de aristocratische CHU en Liberale Staatspartij. Onder  invloed van Colijn groeide de 
ARP,, waarin de meningen over  het tariefbeleid altij d verdeeld waren geweest, uit tot een van de 
krachtigstee voorvechters van de oude vrijhandelspolitiek.32 Onder  zijn leiderschap werd ook de invloed 
vann de protestants-christelijke vakbonden in de ARP aanzienlijk teruggedrongen en de democratische 
hervormingg van de partij , die vanaf het begin van de eeuw door  met name Talma en Heemskerk was 
ingezet,, voor  een belangrijk deel teniet gedaan.33 De idee van klassenverzoening door  samenwerking 
vann werkgevers, arbeiders en de Staat in Kamers van Arbeid (Kuyper) of Raden van Arbeid (Talma) 
werdd vervangen door  de conservatieve principes van staatsonthouding en particulier  initiatief . 

Dezee nieuwe inzichten kon Colijn al halverwege de jaren twinti g toepassen toen hij  eerst als minister 
vann Financiën (1923-1925) en later  als minister-president (1925) grote invloed kreeg op het Nederlandse 
economischee beleid. Op het hoogtepunt van de reactie voerde hij  een stringente bezuinigingspolitiek die 
onderr  meer  de voortzetting van Aalberses sociale hervormingen nagenoeg onmogelijk maakte.34 Colijns 
bezuinigingsdriftt  en autoritair e stijl maakten hem echter  weinig gezien bij  de katholieke democraten, die 
hemm uiteindelijk in 1926 van het regeringspluche verdreven.35 

Toenn het kabinet-Ruys de Beerenbrouck-III  (1929-1933) zich na een mislukte poging de economische 
teruggangg te keren gedwongen zag zijn ontslag in te dienen, kreeg Colijn echter  een nieuwe kans, die hij 
mett  beide handen aangreep. Tegen de zin van de katholieken, die echter  bleven weigeren met de SDAP 
samenn te werken, formeerde hij  een confessioneel-liberaal kabinet met conservatieve ministers van ARP 
enn CHU op vitale departementen. Dit kabinet, dat met enkele tussentijdse mutaties (en een tijdelij k 
breukk in 1935) tot 1937 aanbleef, voerde een economische politiek die voor  een belangrijk deel op de 
wensenn van het Hollandse zakenleven was toegesneden. Het centrale uitgangspunt van dit beleid was de 
handhavingg van de Gouden Standaard, die door  de meeste Westerse staten al aan het begin van de jaren 
dertigg was losgelaten. Met dit beleid hoopten Colijn en de zijnen 'van de monetaire zwakte van andere 
landenn te profiteren en Nederland als financieel centrum te versterken'. Door  handhaving van de 
goudstandaardd was de positie van de gulden immers relatief sterk, wat investeringen in het buitenland 
aantrekkelijkk  maakte.36 

Mett  de keuze voor  deze monetaire politiek lag de bandbreedte van het economische beleid nagenoeg 
vast.. Door  de koppeling van de gulden aan het goud was herstel van de economische bedrijvigheid 
afhankelijkk  van een opleving van de wereldhandel. Tot het zover  was diende Nederland zich 'aan te 
passen''  aan de grillen van de internationale economische ontwikkelingen, hetgeen in de praktij k vooral 
neerkwamm op een tamelijk drastische sanering van de overheidsfinanciën en verlaging van de 
uitkeringenn en lonen. 

Inn dit beleid van bezuinigingen en aanpassing was geen ruimt e voor  vergaande protectionistische 
maatregelenn of grootscheepse ondersteuning van de binnenlandse industrie. Voor  de zuidelijke 
fabrikantenn en hun nieuwe bondgenoten was het gevoerde beleid dan ook zeer  nadelig. De 
systematischee verlaging van de lonen en uitkeringen leidde tot een scherpe daling van de binnenlandse 
koopkrachtt  en een afname van de vraag naar  textielproducten. Tegelijkertij d lag de binnenlandse markt 
doorr  de continuering van de vrijhandelspolitiek grotendeels open voor  de producten van hun 
buitenlandsee concurrenten, die door  middel van hoge invoertarieven en exportsubsidies wél door  hun 
regeringg werden gesteund.37 
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Eenn uitzondering op het beleid van bezuiniging, aanpassing en vrijhandel werd gemaakt voor de boeren. 
Naa het aftreden van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck-ÏÏI, dat de crisis in de landbouw nog met enkele 
add hoc maatregelen had bestreden, werd door Colijn en zijn ministers werk gemaakt van de bescherming 
enn ondersteuning van de agrarische sector.38 Met behulp van een uitgebreid systeem van invoerplafonds 
enn contingenten werd de import van agrarische producten aan banden gelegd en door middel van 
subsidiess op de afzet van granen, vee en zuivel werden de inkomsten van de Nederlandse boeren nog 
enigszinss op peil gehouden.39 Al deze maatregelen tezamen kostten de Staat uiteindelijk bijna 
tweehonderdd miljoen gulden per jaar; een enorm bedrag, zeker in vergelijking met de drie ton die tijdens 
dee crisis jaarlijks aan de ondersteuning van de industrie werd besteed.40 Deze ondersteuning van de 
boerenn was geen overbodig gebaar in een land waarin nog altijd 20 procent van de beroepsbevolking en 
duss van het electoraat in de agrarische sector werkzaam was.41 J. Houwink ten Cate schrijft hierover: 

Colijnss crisispolitiek van bescherming van boeren en beleggers was enerzyds confessioneel en anderzijds liberaal. Als 
confessioneell partijleider maakte hij de handelspolitiek ondergeschikt aan een crisispolitiek die veel rekening hield met de 
belangenn van de boerenkiezers. Zijn monetaire politiek en zijn transferpolitiek had de instemming van het bankwezen en de 
liberalen.42 2 

Medee dankzij de electorale steun van de boeren en kleine luyden groeide Colijn in de jaren dertig uit tot 
dee belangrijkste en machtigste politicus van zijn tijd. 

Hett door Colijn en zijn ministers gekozen economische beleid had grote gevolgen voor de sociale 
politiekk van de Nederlandse overheid. Dit beleid was gericht op aanpassing en sanering van de 
overheidsuitgaven,, terwijl voor de verdere uitbouw van de sociale zekerheid in de jaren dertig om 
verschillendee redenen een grote financiële inspanning van de overheid noodzakelijk was. 

Mett de aanvaarding van de Ziektewet in 1929 veranderde het proces van sociale wetgeving in 
Nederlandd ingrijpend van karakter, en niet alleen omdat daarmee de controverse rond de 
uitvoeringsorganisatiee min of meer was beslecht. De invoering van de Ziektewet betekende tevens de 
voltooiingg van een reeks verzekeringen waarbij de financiële betrokkenheid van de overheid uit de aard 
derr zaak beperkt was. Ziekte, ongevallen en invaliditeit, zo luidde de algemene opvatting, waren immers 
risico'ss die onlosmakelijk met loonarbeid waren verbonden. De regelingen ter bestrijding van deze 
risico'srisico's dienden dan ook in hoofdzaak door de direct-belanghebbenden (de werkgevers en arbeiders) te 
wordenn betaald. 

Anderss was dit bij de zorg voor armen, werklozen en oudenvandagen. Bij de ondersteuning van 
dezee groepen had de Staat een deel van de last te dragen, omdat hierbij het verband met loonarbeid 
minderr direct was en van een 'volksbelang' kon worden gesproken. Verdere uitbreiding van de sociale 
zekerheidd was na 1929 derhalve onmogelijk zonder een grote financiële inspanning van de overheid, 
temeerr omdat in het vuur van de economische crisis duidelijk werd dat de arrangementen die reeds 
bestondenn ontoereikend waren. De hoge werkloosheid zette de gemeentelijke armenzorg, de particuliere 
armverenigingenn en de verzekeringskassen van de vakbonden onder grote druk en versterkte de roep om 
staatsingrijpen.. Daarbij werd gaandeweg duidelijk dat op nog een ander terrein van sociale zorg, dat van 
dee oudedagsvoorziening, de reeds bestaande regelingen zonder ingrijpen van de overheid dreigden te 
bezwijken. . 

123123 Sociaal beleid onder  Colijn : de oudedagsvoorziening 
Aann het begin van de jaren twintig had het er even naar uitgezien dat het probleem van de 
oudedagsvoorzieningg in Nederland voor eens en altijd was opgelost. Door de invoering van Talmas 
Invaliditeitswett in 1919 waren toen in één klap nagenoeg alle arbeiders tussen 14 en 65 jaar verplicht bij 
dee ouderdomsverzekering van de Raden van Arbeid ondergebracht. Daarnaast was een aparte regeling, 
dee Ouderdomswet (1919), getroffen voor boeren, middenstanders en andere kleine zelfstandigen die in 
economischh opzicht met arbeiders gelijk te stellen waren. Zij konden onder betrekkelijk gunstige 
voorwaardenn een vrijwillige verzekering afsluiten, die deels door de Staat werd bekostigd. Door 
invoeringg van beide wetten en een aantal speciale regelingen voor spoorwegpersoneel, 
gemeenteambtenarenn en Rijksdienaren43 was halverwege de jaren twintig in Nederland bijna de helft 
vann bevolking tussen 14 en 65 jaar, en meer dan 80 procent van de beroepsbevolking tegen de financiële 
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gevolgenn van ouderdom verzekerd (zie Tabel 12.1), in vergelijking met het buitenland een betrekkelijk 
hoogg percentage, dat alleen door  Denemarken en Zweden werd overtroffen.44 

Tabell  12.1 Oudedagsvoorziening: ouderdomsverzekeringen (verzekerd en premiebetalend) en ouderdomsrentes (in procenten 
vann totale bevolking, beroepsbevolking en doelgroep, 1920-1940) 

Ouderdomsverzekeringen n 
totaletotale bevolking 15-65 jaar 

verzekerd d 
premiebetalend d 

beroepsbevolking beroepsbevolking 

verzekerd d 
premiebetalend d 

doelgroepdoelgroep Invaliditeitswet 

verzekerd d 
premiebetalend d 

doelgroepdoelgroep Ouderdomswet 

verzekerd d 

Ouderdomsrentetrekkers s 
65+erss met rente 

Voorr toelichting en bronnen 

1920 0 

43 3 

43 3 

65 5 

65 5 

76 6 

75 5 

5 5 

82 2 

ziee Bijlage 8. 

1922 2 

47 7 

44 4 

72 2 

68 8 

77 7 

72 2 

11 1 

83 3 

1924 4 

50 0 

40 0 

76 6 
62 2 

83 3 

65 5 

10 0 

83 3 

1926 6 

53 3 

42 2 

81 1 
66 6 

90 0 
71 1 

10 0 

81 1 

1928 8 

56 6 

43 3 

87 7 

67 7 

98 8 

73 3 

10 0 

77 7 

1930 0 

60 0 

44 4 

93 3 

68 8 

106 6 

75 5 

9 9 

73 3 

1932 2 

62 2 

43 3 

97 7 

68 8 

112 2 

75 5 

9 9 

67 7 

1934 4 

64 4 

41 1 

101 1 

65 5 

118 8 
73 3 

8 8 

62 2 

1936 6 

66 6 

39 9 

105 5 

63 3 

124 4 

70 0 

8 8 

58 8 

1938 8 

69 9 

42 2 

110 0 

67 7 

131 1 

76 6 

8 8 

53 3 

1940 0 

72 2 

42 2 

115 5 

68 8 

138 8 
77 7 

8 8 

46 6 

Nogg gunstiger  was de positie van de groep burgers die bij  invoering van beide wetten de 65-jarige 
leeftijdd reeds waren gepasseerd. Al in 1914 trad door  toedoen van Talma en de SDAP-er  Duys een 
bijzonderee regeling in werking die, nog vóór  de Invaliditeitswet van kracht was, ruim honderdduizend 
armee oud-arbeiders het recht gaf op een gratis oudedagsrente. In de roerige revolutiemaanden van 1918 
enn 1919 voegde Aalberse daar  een vergelijkbare regeling voor  zelfstandigen en niet-arbeiders aan toe (in 
dee Ouderdomswet), waardoor  in 1920 ruim 80 procent van alle oudenvandagen een uitkerin g kreeg 
waarvoorr  nooit enige premie was betaald (zie Tabel 12.1).45 

Hett  percentage verzekerden en rentetrekkers mocht in vergelijking met het buitenland hoog zijn, het was 
geenn honderd procent. Aan het begin van de jaren twinti g werd dit in Nederland over  het algemeen 
echterr  niet als een nijpend probleem beschouwd. De resterende groep niet-verzekerden bestond immers 
voornamelijkk  uit huisvrouwen van wie de echtgenoot wel was verzekerd, uit weigestelden die op hun 
oudee dag geen extra ondersteuning nodig hadden en uit middenstanders en boeren die, zoals werd 
aangenomen,, dikwijl s zelf een particulier e verzekering hadden afgesloten of na hun pensionering 
kondenn interen op het vermogen dat zij  door  verkoop van hun nering of boerderij  ontvingen. 

Tochh rees al in de eerste jaren na invoering twijfe l aan de soliditeit van de getroffen regelingen. In de 
praktij kk  kwamen ruwweg twee manco's aan het licht, die bij  de totstandkoming van beide wetten niet of 
nauwelijkss waren voorzien. 

Hett  eerste en voorlopig meest urgente probleem betrof de hoogte van de rentes die krachtens de 
Invaliditeitswett  en Ouderdomswet aan 65+ers werden uitgekeerd.46 Talma had deze rentes in 1913 
vastgezett  op fl. 2,- (voor  een alleenstaande of een echtpaar  waarvan slechts één persoon had gewerkt) en 
fl.. 1,50 (voor  beide echtelieden, indien beiden hadden gewerkt), destijds al vri j  lage bedragen. Aalberse 
verhoogdee de rentes in 1919 vervolgens tot fl. 3,- respectievelijk fl. 2,50, waardoor  zij  in vergelijking tot 
dee lonen op een redelijk niveau kwamen.*  De kortstondige economische hausse die op de Eerste 
Wereldoorlogg volgde ging echter  vergezeld van een hoge inflati e en een scherpe stijging van de prij s 

Ziee voor de uitkeringshoogten van deze wet en de andere sociale wetten en regelingen: Bijlage 4, Tabel B.4.5. 
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vann eerste levensbehoeften.47 Omdat de hoogte van de rentes in de wet was vastgezet zagen de 
rentetrekkerss de waarde van hun uitkering met de dag dalen. In 1920 was de koopkracht ervan reeds 
gehalveerd,, met als gevolg dat vele oudenvandagen opnieuw moesten aankloppen bij familie of de 
armenzorgg voor extra ondersteuning.48 

Hett tweede manco van de oudedagsvoorziening was minder eenvoudig te duiden, omdat de oorzaak 
ervann om een aantal redenen lastiger te achterhalen was. In de ïnvaliditeitswet was bepaald dat alle 
arbeiderss tussen 14 en 35 jaar verplicht waren een ouderdomsverzekering af te sluiten bij de Raden van 
Arbeid.. Daarnaast kende de wet een speciale overgangsregeling voor arbeiders die de leeftijd van 35 
jaarr reeds waren gepasseerd. Zij waren eveneens verzekeringsplichtig, maar de Staat nam de 
achterstalligee premie voor zijn rekening, zodat ook zij na pensionering een volledige rente zouden 
ontvangen.. Met de combinatie van beide bepalingen leek het probleem van de ouderdomsvoorziening 
voorr arbeiders te zijn opgelost: alle arbeiders waren immers verzekerd en nieuwkomers op de 
arbeidsmarktt waren per definitie jonger dan 35 jaar en dus tot verzekering verplicht. Zo dacht men. 

All enkele jaren na invoering van de wet bleek deze veronderstelling echter een fictie. Uit het land 
kwamenn met enige regelmaat berichten over een groeiend leger van arbeiders die buiten de bepalingen 
vann de wet waren gevallen en onverzekerd naar hun oude dag toewerkten.49 Hoe groot hun aantal was en 
waarr zij vandaan kwamen was echter niet geheel duidelijk. Volgens sommige, vooral socialistische 
politicii was het ontstaan van deze groep van onverzekerden te wijten aan de werkgevers, die nooit iets 
voorr de ïnvaliditeitswet hadden gevoeld en nu de werking ervan frustreerden door eenvoudigweg geen 
rentezegelss voor hun arbeiders te plakken. Anderen daarentegen meenden dat de oorzaak van het 
probleemm besloten lag in de wetstekst zelf. Zij wezen op de loongrens in de ïnvaliditeitswet die, mede 
onderr invloed van de naoorlogse inflatie en de stijging van de lonen, een groot aantal arbeiders het 
verzekerenn had belet.50 

Inn een poging beide veronderstelde oorzaken weg te nemen kwam de toenmalige minister van Arbeid 
Slotemakerr de Bruïïie in 1928 met een wijzigingsvoorstel, dat door het parlement vlot werd aanvaard.5' 
Alss uitvloeisel van deze wijziging werd de loongrens met tweederde verhoogd tot ruim fl. 38,-, normaal 
gesprokenn voldoende om alle arbeiders in het bedrijfsleven, waar het gemiddelde weekloon op ongeveer 
fl.fl. 25,- lag, de toegang tot de verzekering te garanderen.52 Daarnaast voorzag de nieuwe wet de Raden 
vann Arbeid van extra middelen om de ontduiking van de premieplicht te bestrijden. Zo kon bijvoorbeeld 
werkgeverss die verzuimden zegels te plakken bij ontdekking een forse verhoging van de premie worden 
opgelegd.53 3 

Dee verwachte massale run op de ïnvaliditeitswet van goed betaalde arbeiders en schuldbewuste 
werkgeverss bleef echter uit. In de maanden na invoering van de nieuwe wetstekst meldden de Raden van 
Arbeidd weliswaar een stijging van het aantal nieuwe inschrijvingen, maar deze stijging was niet veel 
groterr dan in de voorafgaande jaren.54 

Zoo bleef het probleem van de onverzekerde loontrekkers bestaan zonder dat iemand precies wist wat 
daarvann de oorzaak was. Dit laatste was des te ernstiger, omdat noch het probleem, noch de oorzaak in 
dee officiële statistieken van de ïnvaliditeitswet terug was te vinden. Uit de statistieken, die door de 
Radenn van Arbeid werden opgesteld, kwam de ïnvaliditeitswet naar voren als een bijzonder succesvolle 
onderneming,, zelfs zo succesvol dat het aantal verzekerden het aantal loontrekkers al in 1928 oversteeg, 
omm in de daaropvolgende decennia uit te groeien tot bijna het dubbele (zie Tabel 12.1). 

Dee oorzaak van deze merkwaardige ontwikkeling was grotendeels gelegen in de definitie van 
'verzekerden'' die de Raden van Arbeid hanteerden. Behalve de premiebetalers werden namelijk ook de 
ontvangerss van rentes (65+ers, invaliden, weduwen en wezen) en werklozen als zodanig opgevat.55 Het 
resterendee gedeelte bestond tenslotte uit zogenoemde 'slapers'. Dit waren verzekerden die nog wel in 
hett bezit van een polis waren, maar voor wie de verzekeringsplicht was vervallen en de premiebetaling 
wass stopgezet.56 Zodra deze slapers de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken zouden zij 
weliswaarr een ouderdomsrente ontvangen, maar deze rente zou in de meeste gevallen niet veel hoger 
zijnn dan enkele dubbeltjes per week. 
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Waaromm deze groep van quasi-verzekerden in de officiële statistieken werd opgenomen is niet met 
zekerheidd te zeggen. Wellicht deden de Raden van Arbeid, die vanaf het begin van hun bestaan 
omstredenn waren, dit om hun reputatie te verbeteren. De consequentie van deze statistische truc was 
nietteminn dat een belangrijke, zoniet de belangrijkste oorzaak van de stagnerende groei van de 
oudedagsvoorzieningg voor  buitenstaanders vrijwel onzichtbaar  bleef. 

Voorr  ongeveer  de helft van de slapers bleef dit zonder  ernstige gevolgen: zij  waren intussen 
bijgeschrevenn op de polis van een ander  (met name huwende vrouwen) of kwamen onder  regelingen te 
vallen,, waarvan de voorwaarden doorgaans gunstiger  waren dan die van de Invaliditeitswet (onder 
anderenn ambtenaren). Verontrustend was echter  het lot van de resterende helft. Deze groep, die naar 
schattingg jaarlijk s met enkele tienduizenden zielen groeide, bestond uit personen die hun baan in 
loondienstt  hadden ingeruild voor  een onzeker  bestaan als zelfstandige. Dit betekende dat de 
verzekeringsplichtt  werd opgeheven en de premiebetaling werd stopgezet. Maar  in tegenstelling tot de 
overigee slapers kwam hiervoor  in de meeste gevallen geen andere oudedagsverzekering in de plaats (zie 
voorr  een onderbouwing van deze analyse: Bijlage 8). 

Wanneerr  een arbeider  zelfstandig werd kon hij  ofwel zijn verzekering annuleren, ofwel deze laten 
omzettenn in een vrijwillig e verzekering bij  het Invaliditeitsfonds. In het eerste geval werd de reeds 
betaaldee premie omgezet in een 'vrij e rente' die na pensionering kon worden geïnd. Erg hoog was deze 
rentee echter  niet, omdat in het beste geval slechts enkele jaren premie was betaald.57 In het tweede geval 
werdd de polis niet opgeheven, maar  was premiebetaling niet langer  verplicht: de verzekerde kon zelf 
bepalenn of, wanneer  en hoe lang hij  opnieuw aan de verzekering zou deelnemen.58 Van deze tweede 
mogelijkheidd werd in de praktij k echter  zelden gebruik gemaakt, waarschijnlij k omdat de rente van de 
vrijwillig ee verzekering pas op 70-jarige leeftijd werd uitgekeerd - een weinig aanlokkelijke optie in een 
samenlevingg waarin de levensverwachting voor  de * laagste' bevolkingsgroepen ruim beneden die 
leeftijdd lag.59 

Tenslottee bestond voor  een 'nieuwe zelfstandige' nog de mogelijkheid om een vrijwillig e 
verzekeringg af te sluiten bij  het Ouderdomsfonds. Wanneer  hij  nog jong was kon deze optie 
aantrekkelijkk  zijn. De periode waarover  hij  premie kon betalen was immers nog lang en de mogelijkheid 
omm later  een rente van enige omvang te ontvangen groot. Was een nieuwe zelfstandige wat ouder  dan 
loondee een dergelijke stap echter  nauwelijks de moeite. Bij  pensionering zou hij  wekelijks een rente van 
slechtss enkele dubbeltjes ontvangen, óf hij  moest bereid zijn een hoge inkoopsom te storten of de 
achterstandd via de betaling van een hoge wekelijks premie te compenseren. Ook deze derde 
mogelijkheidd werd slechts door  weinigen benut.60 

Nogg ongunstiger  was de positie van de nieuwe zelfstandigen van 35 jaar  en ouder, die na een 
misluktt  avontuur  als ondernemer opnieuw bij  een werkgever  in loondienst traden, en van de groep 
35+erss die de omgekeerde weg bewandelden en hun onafhankelijke positie als zelfstandige 
(noodgedwongen)) inruilden voor  een betrekking in dienst van een ander.61 Zoals gezegd was voor  de 
35+erss bij  de invoering van de Invaliditeitswet een speciale regeling getroffen, waardoor  zij  met steun 
vann de Staat toch tot de verzekering konden worden toegelaten. Deze overgangsregeling was echter 
slechtss twee jaar  van kracht geweest, met als gevolg dat tienduizenden 35+ers na beëindiging van hun 
zelfstandigheidd voor  de rest van hun leven praktisch gesproken onverzekerbaar  waren.62 Voor  hen restte 
inn deze weinig benijdenswaardige situatie één schrale troost: op de arbeidsmarkt waren zij  gewild, 
omdatt  de werkgever  voor  hen immers geen premie hoefde te betalen.63 

Zoo ontstond in de loop van de jaren twinti g en dertig een leger  van enkele honderdduizenden ex-
zelfstandigen,, nieuwe zelfstandigen en ex-nieuwe zelfstandigen, dat, goed verscholen in de officiële 
statistieken,, een onzekere oude dag tegemoet ging. Het lot van deze groepen is hier  zo belangrijk, omdat 
hett  inzicht geeft in een belangrijke oorzaak van het falen van het vooroorlogse systeem van 
oudedagsvoorziening.. Hun lot maakt vooral duidelijk dat de wetgever  bij  het ontwerpen van het systeem 
inn de jaren tien ten minste één betrekkelijk nieuw maatschappelijk verschijnsel over  het hoofd had 
gezien::  de toegenomen kans op sociale stijging én daling. De tamelijk statische samenleving die hij  bij 
hett  schrijven van de wet had verondersteld bestond in de jaren twinti g niet meer  (en was vermoedelijk 
ookk in de jaren tien al in verval geweest). De grens tussen de wereld van arbeiders en knechts enerzijds 
enn die van middenstanders en boeren anderzijds was in deze periode snel vervaagd. Steeds vaker 
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waagdenn arbeiders de stap naar een eigen nering of begonnen knechts op een paar bunder land voor 
zichzelf.. Zo nam tussen 1920 en 1930 het aantal zelfstandigen in de land- en tuinbouw met meer dan 20 
procentt toe, terwijl het totaal aantal personen dat in deze sector werkzaam was in dezelfde periode met 
nauwelijkss 2 procent steeg. In de categorie 'handel en verkeer', waarin de kleine middenstand was 
inbegrepen,, steeg het aantal bedrijfshoofden zelfs met meer dan 40 procent.64 

Opp deze fundamentele maatschappelijke omslag was de oudedagsvoorziening niet berekend. Zij was 
gebaseerdd op de gedachte dat een arbeider altijd arbeider en een zelfstandige altijd zelfstandig zou 
blijven.. In die zin hadden de voornaamste bedenkers van het systeem, de confessionele democraten 
Talmaa en Aalberse, de uiterste consequenties van hun progressieve analyses niet voorzien. Zij waren 
niett langer uitgegaan van de statische en hiërarchische standensamenleving, maar hadden deze ingeruild 
voorr een 'gekantelde' versie daarvan (zie bijvoorbeeld § 8.1). Maar dat een egalitaire 
standensamenleving,, een samenleving van gelijke maar verschillende status, op termijn een praktische 
onmogelijkheidd was en tot versmelting van standen en het verdwijnen van statusverschillen zou leiden, 
haddenn zij niet vermoed. 

Datt dit beeld in de Haagse politiek niettemin nog lange tijd gangbaar bleef bleek wel uit de wijze 
waaropp men in de jaren twintig trachtte de manco's van het systeem te ondervangen. Herhaaldelijk werd 
inn het parlement gepleit voor een coulante opstelling tegenover de 35+ers die zich om welke reden dan 
ookk niet tegen de gevolgen van ouderdom hadden kunnen verzekeren. Door nogmaals geld vrij te maken 
voorr een speciale regeling, zo vond men, zou de overheid hen nog éénmaal de kans moeten geven om 
tott de verzekering toe te treden.65 Met een dergelijke ingreep zou de meest fundamentele weeffout in het 
systeemm echter niet worden weggenomen. 

Tochh was de oorzaak van het falen van de oudedagsvoorziening niet alleen gelegen in de verouderde 
denkbeeldenn van de ontwerpers en de Haagse politici, maar ook in die van de potentiële gebruikers. Dit 
goldd met name de kleine zelfstandigen voor wie Aalberse in 1919 de Ouderdomswet had ontworpen. 
Zoalss eerder opgemerkt was de zelfstandigen bij de totstandkoming van de wet de mogelijkheid 
gebodenn om tegen een gunstig tarief tot de verzekering toe te treden. Van deze mogelijkheid was echter 
alleenn door de 55+ers massaal gebruik gemaakt.66 Voor hen was de regeling aantrekkelijk, omdat de 
Staatt tenminste 80 procent van de premielasten voor zijn rekening nam. De animo onder de resterende 
groepp van 55 jaar en jonger was echter klein geweest. Het afsluiten van een verzekering werd door veel 
zelfstandigenn kennelijk als onnodig beschouwd, omdat zij er net als hun voorouders op vertrouwden op 
hunn oude dag te kunnen terugvallen op het kapitaaltje dat zij door verkoop van hun zaak zouden 
ontvangen.. Daarbij vonden velen wellicht het afsluiten van een verzekering bij de Staat 'beneden hun 
stand':: dergelijke regelingen waren immers bedoeld voor de lagere standen. 

Dee prijs die voor deze houding moest worden betaald was hoog. Van de zelfstandigen die na 1932 
dee 65-jarige leeftijd bereikten ontving naar schatting slechts een derde een rente uit het 
Ouderdomsfonds.677 Deze rente was niet hoog, maar de ontvangers ervan waren beter af dan hun 
standgenotenn die op de beloften van de traditie hadden vertrouwd. In de neergaande conjunctuur van de 
crisiss bleek voor de winkel of boerderij die zij tijdens hun werkzame leven hadden opgebouwd vaak 
nauwelijkss belangstelling te bestaan, zodat zij deze voor een fractie van de oorspronkelijke waarde van 
dee hand moesten doen. Wanneer dit bedrag na enkele jaren was opgebruikt restte velen geen andere 
mogelijkheidd dan een vernederende gang naar familie of het armbestuur. 

Dee aanhoudende berichten over het lot van de onverzekerde arbeiders, middenstanders en boeren deden 
inn de jaren dertig de roep om een reorganisatie van de oudedagsvoorziening verder aanzwellen. In het 
parlementt werd niet langer alleen gepleit voor een wijziging die de onfortuinhjke loontrekkers aan een 
rentee zou helpen, gaandeweg won het denkbeeld veld dat een nieuwe regeling alle burgers voor de 
armenzorgg moest behoeden. Het geld dat voor een dergelijke operatie nodig was - de schattingen liepen 
opp tot meer dan 50 miljoen gulden69 - was als gevolg van het gevoerde economische en monetaire 
beleidd echter niet voorhanden. Zelfs een beperkte ingreep, met als doel de meest armlastige 
oudenvandagenn van een rente te voorzien - geschatte kosten ruim 10 miljoen gulden per jaar70 - werd 
doorr Colijn en zijn ministers te kostbaar bevonden. Een motie van die strekking, voorgesteld door het 
Kamerlidd H. van Houten, werd in 1935 door het kabinet 'onaanvaardbaar' verklaard en vervolgens door 
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dee Tweede Kamer met een kleine meerderheid verworpen.71 Uitbreiding van de ouderdomszorg, en 
meerr in het algemeen van de sociale zekerheid, werd door het kabinet niet alleen financieel 
onverstandig,, maar volgens L. de Jong met name door Colijn zelf als moreel verwerpelijk beschouwd: 
'hijj vond het onmannelijk, getuigen van een betreurenswaardig onvermogen, eigen lot in handen te 
nemen'.722 Deze opvatting stak de minister-president niet onder stoelen of banken. Zo betoogde hij in 
19388 in de Tweede Kamer: 

Dee boeren worden gesteund, de tuinders worden gesteund, de middenstand komt om steun, de steuntrekkende arbeiders 
ontvangenn in grote mate steun, de kleine zelfstandigen roepen om steun, evenals de onderwijzers en andere intellectuelen, en 
dann vraagt men nog om uitbreiding van de ouderdomszorg. Wij krijgen zo langzamerhand een volk, waarin geen enkele man 
meerr is, die niet op krukken loopt. 

Inn plaats van de oudedagsvoorziening te verbeteren, zoals met name door de katholieken en socialisten 
herhaaldelijkk werd bepleit, liet het kabinet-Colijn halverwege de jaren dertig zijn oog vallen op de 
reservefondsenn van de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet, waarin de premies van de toekomstige 
rentetrekkerss werden opgepot. Bij de totstandkoming van de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet in 
19199 had de Staat zich verplicht jaarlijks ongeveer 40 miljoen gulden aan deze fondsen bij te dragen om 
ookk de 35+ers na hun pensionering een rente te kunnen garanderen.74 Met een speciale Bezuinigingswet 
kwamm het kabinet-Colijn in 1935 echter op deze belofte terug. De verplichting van de Staat werd voor 
enkelee jaren opgeschort en het te betalen bedrag in fasen verlaagd naar ongeveer 8 miljoen gulden. 

Dee consequentie van deze financiële ingreep was tweeledig en voorspelbaar. De bezuiniging 
betekendee slechts een verplaatsing van de schuldenlast van de Rijksbegroting naar de reservefondsen, 
mett als gevolg dat de Staat in de loop van de jaren dertig voor bijna een miljard gulden bij deze fondsen 
inn het krijt kwam te staan - ter vergelijking: de totale overheidsuitgaven bedroegen in 1935 ongeveer 
9800 miljoen gulden.75 Tegelijkertijd verminderde door de teruglopende inkomsten de solvabiliteit van de 
fondsenn en daarmee de kans dat de premiebetalers na hun pensionering daadwerkelijk op hun rente 
kondenn rekenen. Ironisch genoeg moest minister van Arbeid M. Slingenberg de Kamer in 1936 dan ook 
meldenn dat van een hervorming van de oudedagsvoorziening voorlopig geen sprake kon zijn, omdat een 
dergelijkee exercitie door de ernstig geslonken premiereserve eenvoudigweg onmogelijk was.76 

Zoo leidde de economische en monetaire politiek van het kabinet-Colijn in de jaren dertig opnieuw tot 
eenn stagnatie van de sociale wetgeving. Mede als gevolg van het bezuinigingsbeleid ontbrak het de 
Nederlandsee overheid aan de middelen om een aantal weeffouten in de wetgeving te herstellen. Dit 
onvermogenn trof de oudenvandagen en zelfstandigen, maar ook de honderdduizenden werklozen voor 
wiee nog altijd geen verplichte verzekering bestond. 

12.44 Sociaal beleid onder  Colijn : de werklozenzorg 
Nietteminn had het er aan het begin van de jaren twintig even naar uitgezien dat ook de verzekering van 
arbeiderss tegen werkloosheid spoedig zou zijn geregeld. In de roerige revolutiemaanden van 1918 en 
19199 beloofde het kabinet-Ruys de Beerenbrouck het parlement tot tweemaal toe met spoed op de 
totstandkomingg van een verplichte werkloosheidsverzekering te zullen aansturen.77 Voor het zover was 
wildee het kabinet echter eerst het complex van noodmaatregelen, subsidies en steuncomités, dat tijdens 
dee Eerste Wereldoorlog was opgezet, op een ordentelijke wijze ontmantelen. Het plan hierbij was het 
Koninklijkk Nationaal Steuncomité (KNSC) op te heffen en de werklozen die door dit Comité en de 
daaraann gelieerde organisaties werden gesteund voorlopig te verdelen over de armenzorg en de 
werklozenkassenn van vakbonden. Hierbij had de opvang van zoveel mogelijk werklozen door de 
vakbondskassenn met het oog op de kosten de voorkeur.78 

Omm dit te bewerkstelligen kwam minister Aalberse in het voorjaar van 1919 met een ontwerp-
Werkloosheidsverzekeringsnoodwet,, dat in de revolutiemaanden van 1919 zonder problemen door het 
parlementt werd aanvaard. Deze tijdelijke regeling voorzag in een extra financiële ondersteuning van de 
vakbondskassenn bovenop de subsidie die de kassen reeds ontvingen krachtens het Werkloosheidsbesluit 
vann 1917. Voorwaarde voor het verkrijgen van de extra ondersteuning was dat de vakbonden de premies 
verhoogden,, de uitkeringsduur verlengden en (vanwege de hoge naoorlogse inflatie) de uit te keren 
bedragenn opvoerden tot het niveau van het 'noodzakelijk levensonderhoud'.79 Om de leden van de 
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kassenn na het verstrijken van de uitkeringsperiode niet direct naar de armenzorg te hoeven 
doorverwijzenn werd in de zomer van 1920 tenslotte een speciale 'steunregeling' in het leven geroepen, 
waaropp zogenoemde 'uitgetrokken' werklozen voor nog eens drie maanden aanspraak konden maken.80 

Dee effectiviteit van met name de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet was boven verwachting groot. In 
nauwelijkss twee jaar tijd vond bijna een verdubbeling plaats van het aantal verzekerde arbeiders, 
waardoorr eind 1920 rond de 30 procent van de loonafhankelijke bevolking tegen werkloosheid was 
verzekerd.81 1 

Hett wachten was nu op de aangekondigde wettelijke regeling waarin het lidmaatschap van de 
werkloosheidskassenn voor alle arbeiders verplicht werd gesteld en de financiële betrokkenheid van de 
overheidd bij de werklozenzorg werd bezegeld. Voordat minister Aalberse tot de indiening van een 
dergelijkee wetsvoorstel wilde overgaan peilde hij, in lijn met zijn corporatistische idealen, echter eerst 
dee mening van de vakbonden en werkgeversorganisaties in de Hooge Raad van Arbeid - een 
inschattingsfout,, zo bleek later, want de werkgevers gebruikten de hen geboden ruimte vooral om de 
voortgangg van de wetgeving te vertragen.82 

Dee centrale vragen in de Hooge Raad waren niettemin welke financiële bijdrage de werkgevers 
zoudenn moeten leveren aan een verplichte regeling en, belangrijker nog, of zij een rol zouden krijgen 
toebedeeldd bij de uitvoering? De laatste vraag werd door de vakbonden ontkennend beantwoord. Zij 
wildenn geen afstand doen van de exclusieve zeggenschap over de kassen die zij in de voorafgaande 
decenniaa eigenhandig hadden opgebouwd. Een financiële bijdrage van de werkgevers achtten zij voor 
hett slagen van een verplichte verzekering evenwel essentieel.83 

Aanvankelijkk namen de werkgevers een toegeeflijke houding aan en toonden zij zich bereid een 
deell van de financiële lasten te dragen. Maar toen hun positie in 1920 en 1921 door de aanzwellende 
reactiee en de verslechterde economie steeds sterker werd kwamen zij op dit aanbod terug en blokkeerden 
zijj ieder compromis over de kwestie. In het najaar van 1921 riepen zij de regering zelfs op het mes te 
zettenn in de steunregeling, onder meer omdat de hoogte van de steunuitkeringen een verlaging van de 
lonenn in de weg zou staan.84 

Dezee oproep van de werkgevers viel bij de regering in vruchtbare aarde, temeer omdat de regeling 
naarr het oordeel van vooral de CHU- en ARP-ministers in het kabinet een te groot beslag legde op de 
uitgavenn van het Rijk.85 Ondanks protesten van minister Aalberse en zijn geestverwanten in de Tweede 
Kamerr besloot het kabinet-Ruys de Beerenbrouck in december 1921 dan ook tot een drastische 
bezuinigingg op de steun. Twee jaar later werd de financiële bijdrage van het Rijk aan de regeling zelfs 
geheell stopgezet.86 

Doorr het terugtreden van de Rijksoverheid stokte de ontwikkeling naar een verdere financiële 
centralisatiee van de armen- en werklozenzorg, die tijdens de Eerste Wereldoorlog was ingezet. Het 
aandeell van het Rijk in de bekostiging van de zorg, dat in de periode 1913-1920 van 0 naar ruim 30 
procentt was gestegen, werd teruggebracht naar 5 procent (zie Tabel B.10.2 in Bijlage 10). Omdat de 
inkomstenn van de particuliere armverenigingen en de semi-particuliere gemeentelijke armbesturen na 
19200 nauwelijks stegen, dichtten de gemeenten noodgedwongen het gat dat de Rijksoverheid liet vallen: 
hunn aandeel in de financiering groeide tussen 1920 en 1926 van 40 naar bijna 70 procent. 

Evenn leek het tij opnieuw te keren toen het SDAP-Kamerlid J. van der Tempel en de katholieke 
vakbondsmann C.J. Kuiper in november 1927 overeenstemming bereikten over een gezamenlijk motie, 
waarinn de regering werd opgeroepen aan te sturen op de totstandkoming een wettelijke 
werkloosheidsverzekering.. De motie werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard en minister van 
Arbeidd Slotemaker de Bruïhe (CHU) beloofde de Kamer op korte termijn met een wetsvoorstel te 
komen.877 Van een voorstel werd twee jaar lang echter weinig vernomen, tot Slotemakers opvolger, de 
katholiekk T.J. Verschuur, de Kamer in december 1929 liet weten dat een wettelijke regeling nu echt op 
stapell stond. Toen in de daaropvolgende maanden de Rijksbegroting als gevolg van de aanzwellende 
economischee crisis grote tekorten ging vertonen werd de wettelijke regeling echter opnieuw op de lange 
baann geschoven.88 
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Bijj de groeiende werkloosheid die de economische crisis veroorzaakte kon het kabinet-Ruys de 
Beerenbrouck-ÜII echter niet geheel afzijdig blijven, onder meer omdat de vakbondskassen, de 
particulieree armverenigingen en de gemeentelijke arminstellingen al in het eerste crisisjaar onder de 
massalee toeloop van werklozen dreigden te bezwijken. Begin 1931 werd de steunregeling voor 
uitgetrokkenn en niet-verzekerde werklozen, die in 1924 min of meer was opgeheven, opnieuw 
geactiveerd.. Aanvankelijk gold de regeling alleen voor sectoren waarin sprake was van 
'crisiswerkloosheid',, maar al na een jaar bleek dit ontoereikend en werd de regeling op het gehele land 
vann toepassing verklaard.89 

Daarnaastt nam de regering in overleg met een groep vooraanstaande burgers in november 1931 het 
initiatieff tot de oprichting van het Nationaal Crisiscomité, dat 'dubbel-uitgetrokken' werklozen en 
werklozee kleine zelfstandigen, die op geen enkele regeling aanspraak konden maken, financieel en 
materieell moest gaan ondersteunen. Het Crisiscomité was gemodelleerd naar het KNSC dat tijdens de 
Eerstee Wereldoorlog de hulp aan genoemde groepen had gecoördineerd en uitgevoerd. De centrale 
leidingg lag in handen van een bestuur bestaande uit 'personen, die door hun maatschappelijke positie 
geachtt kunnen worden het algemeen vertrouwen te genieten'.90 De werkelijke ondersteuning werd, net 
alss vijftien jaar eerder, echter verricht door lokale comités die door plaatselijke notabelen werden 
bestuurd.. De activiteiten van zowel het Nationaal Crisiscomité als van de plaatselijke organisaties 
werdenn bekostigd uit landelijke collectes en grote subsidies van het Rijk. 

Zoo werd het systeem van gesanctioneerd particulier initiatief op het terrein van de 
werkloosheidspolitiek,, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog was opgebouwd maar in de jaren twintig weer 
enigszinss was afgebroken, door het kabinet-Ruys de Beerenbrouck nieuw leven ingeblazen. Met grote 
bedragenn werden plaatselijke crisiscomités en gemeentelijke arm- en steunorganisaties door de 
Rijksoverheidd geholpen bij de financiële ondersteuning van de werklozen. En net als tijdens de Eerste 
Wereldoorlogg werden deze particuliere en semi-particuliere organisaties bij hun werk door de overheid 
grotee vrijheid gelaten: de wijze waarop en de bedragen waarmee zij de werklozen steunden bepaalden 
zijj grotendeels zelf. 

Ditt coulante beleid werd door het kabinet-CoIijn, dat in het voorjaar van 1933 aantrad, echter al snel 
terzijdee geschoven. Reeds in de eerste maanden na zijn aantreden gaf de nieuwe minister van Sociale 
Zaken,, de CHU-er Slotemaker de Bruine, zijn ambtenaren opdracht de controle op gesteunde werklozen 
tee intensiveren en de 'steunnorm' (het maximale bedrag dat door de gemeenten aan werklozen mocht 
wordenn uitgekeerd) met ruim 10 procent te verlagen. Eenjaar later volgde een nieuwe korting.91 Dit 
nieuwee beleid had niet alleen grote gevolgen voor de werklozen, maar ook voor de organisaties die hen 
steunden.. Door zijn greep op de werklozenzorg te verstevigen ondermijnde het kabinet-Colijn - indirect 
enn onbedoeld — de peilers waarop het systeem van gesanctioneerd particulier initiatief steunde. Ik kom 
hierr in Hoofdstuk 13 nog uitgebreid op terug. 

12.55 Katholieken in dubio 
Hett bezuinigings- en aanpassingsbeleid van het kabinet-Colijn werd door de katholieken in de Tweede 
Kamerr met lede ogen aangezien. Hoewel de RKSP enige ministers aan het kabinet had geleverd kon het 
crisisbeleidd nauwelijks op haar instemming rekenen. De partij was echter evenmin bereid het kabinet 
haarr steun te ontzeggen of tot een substantiële wijziging van het beleid te dwingen.92 

Dezee tweeslachtige opstelling was tekenend voor de besluiteloosheid die de katholieke Tweede 
Kamerfractiee na de dood van Nolens in 1931 in haar greep had gekregen. Onder leiding van de koele 
strateegg Nolens was de RKSP in de jaren twintig uitgegroeid tot een democratische en zelfverzekerde 
partij,, die op beslissende momenten in het parlement de doorslag had gegeven. Onder Nolens' leiding 
hadd de katholieke partij ook gebroken met de confessionele coalitie en gekozen voor een nieuwe 
politiekee strategie: om haar handen vrij te houden had de RKSP-fractie in de Tweede Kamer na 1926 
nogg slechts haar steun verleend aan de totstandkoming van extraparlementaire kabinetten. 

Dezee politieke strategie werd min of meer voortgezet door de nieuwe katholieke fractieleider in de 
Tweedee Kamer, oud-minister van Arbeid Aalberse. Maar anders dan Nolens bleek Aalberse niet in staat 
omm de voordelen van deze strategie ten volle te benutten: 'Aalberse miste de nuchter-rationele 
beheersingg van de politieke situatie, welke Nolens' leiding had gekenmerkt', aldus het toenmalige 
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katholiekee Tweede Kamerlid F.J.F.M. Duynstee. Op beslissende momenten lukte het Aalberse niet om 
hett kabinet via parlementaire druk en informele beïnvloeding tot een koerswijziging te dwingen. 
Evenminn bleek Aalberse bereid de mogelijkheid van een coalitie met de socialisten serieus te 
onderzoeken.944 Het resultaat was dat de katholieke fractie in de Tweede Kamer kabinetten bleef steunen, 
diee het eigenlijk het liefste zag verdwijnen. 

Dezee onmacht leidde in de RKSP tot toenemende spanningen. In de Tweede Kamerfractie eisten met 
namee de vertegenwoordigers van de katholieke vakbonden en fabrikanten een veel daadkrachtiger 
optredenn van de fractieleiding tegen het regeringsbeleid op het terrein van de handelspolitiek en de 
werkloosheidsbestrijding.955 In de zomer van 1933 sloten de katholieke belangenorganisaties zelfs buiten 
dee partijleiding om een gezamenlijk akkoord over een min of meer samenhangend alternatief voor het 
crisisbeleidd van het kabinet-Colijn. In dit zogenaamde Urgentieprogramma pleitten de organisaties voor 
stimuleringg van de werkgelegenheid door bescherming van de binnenlandse industrie, subsidiëring van 
Nederlandsee bedrijven en een actieve industrialisatiepolitiek van de overheid.96 

Dee kans op een koerswijzing van het kabinet-Colijn nam enigszins toe toen de voorzitter van de 
katholiekee fabrikantenvereniging ARKWV, M.P.L. Steenberghe (1899-1972), in de zomer van 1934 tot 
ministerr van Economische Zaken werd benoemd.97 Op het departement bracht Steenberghe in korte tijd 
eenn reeks nieuwe crisis- en ordeningswetten tot stand, die de overheid ruimere bevoegdheden gaven om 
actieff in te grijpen in het Nederlandse bedrijfsleven.98 Daarnaast pleitte hij in het kabinet met kracht voor 
eenn herziening van de monetaire politiek, zeker nadat België in maart 1935 de Frank devalueerde en de 
Goudenn Standaard losliet. Toen in het voorjaar van 1935 echter duidelijk werd dat zijn pleidooi voor 
devaluatiee bij Colijn en zijn medestanders in het kabinet op geen enkele steun kon rekenen diende hij, 
nogg geen jaar na zijn aantreden, zijn ontslag in.99 

Inn plaats van de monetaire en aanpassingspolitiek te herzien, zoals de katholieken verlangden, 
haaldenn Coüjn en zijn ministers deze nog verder aan door de indiening van de eerdergenoemde 
Bezuinigingswett in april 1935. Naast opschorting van de Rijksbijdrage aan de ouderdomskassen 
voorzagg dit wetsontwerp in forse bezuinigingen op de uitgaven voor onderwijs en sociale zekerheid.100 

Hett ontwerp kwam het kabinet op een storm van kritiek te staan van de katholieke organisaties, die van 
dee RKSP-fractie in de Tweede Kamer een afwijzing van de kabinetsplannen eisten.101 Ook in de fractie 
zelff deed de Bezuinigingswet de balans doorslaan in het voordeel van de tegenstanders van het 
regeringsbeleidd In de zomer van 1935 zegde de fractie, tegen de zin van Aalberse, het vertrouwen op in 
hett kabinet-Colijn en stuurde zij aan op de vorming van een democratische coalitie met de SDAP.102 

Eenn democratische coalitie kwam er ook dit keer echter niet. Na de val van het kabinet-Colijn kreeg 
Aalbersee van de Koningin de opdracht een kabinet te formeren, maar de katholieke fractieleider moest 
dezee opdracht alweer na enkele dagen teruggeven. Behalve de SDAP bleek geen enkele partij bereid tot 
eenn democratische coalitie toe te treden en alleen met de socialisten in een kabinet durfde Aalberse zelf 
weerr niet.103 Zo bleef de democratische paradox de katholieken parten spelen en de vorming van een 
democratischee coalitie in de weg staan. Bij gebrek aan een alternatief keerde het kabinet-Colijn een 
weekk na zijn val weer terug en zagen de katholieken zich gedwongen de Bezuinigingswet te 
accepteren.104 4 
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Hett  uiteenvallen van de oude orde (1936-1940) 

Terwijll de katholieken in het parlement op twee gedachten bleven hinken veranderde om hen heen het 
politiekee landschap langzaam maar zeker van kleur. In het bedrijfsleven, de ambtenarij, de wetenschap 
enn in andere politieke partijen maakten oude opvattingen omtrent de rol van de staat in de samenleving 
enn de economie in de jaren dertig plaats voor nieuwe ideeën van ordening, regulering en planning -
ideeënn die door de katholieken al aan het begin van de crisis waren omarmd. Deze omslag in het denken 
hieldd rechtstreeks verband met de neergang van de oude orde en van de groepen die haar hadden 
voortgebracht.. Onder invloed van de economische crisis werden deze groepen in het staatsapparaat en in 
dee belangenorganisaties die zij zelf hadden opgebouwd verdrongen door exponenten van een nieuwe tijd 
off gedwongen hun oude opvattingen van vrijhandel, staatsonthouding en particulier initiatief te herzien. 

13.11 De ontbinding van het conservatieve netwerk (2) 
Ditt gold bijvoorbeeld voor de herenboeren van het Nederlandsen Landbouwcomité, die al aan het begin 
vann de jaren dertig hun bondgenootschap met de oude ondernemers hadden verbroken. Deze gekende 
tegenstanderss van staats ingrijpen en protectionisme veranderden in de jaren dertig in pleitbezorgers van 
staatsbeschermingg en regulering. Gedwongen door de crisis klopten zij, in nauwe samenwerking hun 
katholiekee collega's, keer op keer bij de overheid aan voor financiële ondersteuning en de 
totstandkomingg van allerlei wetten en regels om de productie en de in- en uitvoer van 
landbouwproductenn te reguleren. Zo voegden zij zich gaandeweg in het complex van 
landbouworganisatiess en overheidsinstanties, dat later het * Groene Front' zou worden genoemd en 
werdenn zij zelf in zekere zin klanten van de zich langzaam vormende verzorgingsstaat.1 

Ongeveerr hetzelfde gold voor de kleine zelfstandigen van de Nederlandsche Middenstandsbond. 
Ookk zij gingen in de jaren dertig gaandeweg pleiten voor ordening van hun sectoren om zodoende de 
economischee crisis en het terreinwinnende grootwinkelbedrijf het hoofd te kunnen bieden.2 In 1935 
sprakk de Bond zich zelfs openlijk uit voor de totstandkoming van een wettelijk verplichte 
ouderdomsregelingg voor zelfstandigen,3 iets dat tot het begin van de jaren dertig nog ondenkbaar was 
geweest.. Net als het Landbouwcomité kwam de Middenstandsbond door deze heroriëntatie nog dichter 
bijj zijn katholieke tegenhanger te staan. 

Dee toenadering van het Landbouwcomité en de Middenstandsbond tot de katholieke organisaties was 
vann grote betekenis voor de machtsverhoudingen in het Nederlandse bedrijfsleven. Nog belangrijker 
wass echter de koerswijziging van de machtigste belangenorganisatie in het land, de Vereniging van 
Nederlandschee Werkgevers (VNW). In Hoofdstuk 12 van dit boek is beschreven hoe de Twentse 
textielbaronnenn aan het begin van de jaren dertig samenwerking zochten met de Brabantse fabrikanten 
enn hun vrijhandelsstandpunt lieten varen. Met de overgang van de Twentenaren naar het 
protectionistischee kamp kwam het traditionele standpunt van de VNW ten aanzien van de 
handelspolitiekk serieus onder druk te staan. 

Dee discussie over de wenselijkheid van dit standpunt was in de VNW echter al vóór de crisis 
aangezwengeldd door een aantal nieuwe leden, waaronder Philips en de ENKA (het latere AKZO). Deze 
ondernemingenn waren in de loop van de jaren twintig tot de VNW toegetreden en mochten toetreden, 
omdatt de VNW door de groeiende kracht van de katholieke fabrikantenvereniging ARKWV dringend 
omm vers bloed verlegen zat.4 Met deze leden haalden de oude ondernemers echter een factor in huis, die 
niett uit het oude establishment was voortgekomen en 'zich niet gebonden [achtte] aan de belangen van 
handell en scheepvaart'.5 Als gevolg van de toetreding van deze nieuwe ondernemers werd de invloed 
vann de aristocraten in de VNW aanmerkelijk teruggedrongen en daalde bijvoorbeeld hun aandeel in de 
bestuursorganenn van de organisatie in de tweede helft van de jaren twintig structureel tot ruim onder de 
500 procent (zie Tabel 13.1) 
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Dee nieuwe leden van de VNW waren, net als de katholieke fabrikanten, tijdens de Eerste Wereldoorlog 
groott geworden en deze ervaring had hun visie op de handelspolitiek grotendeels gevormd. Want 
hoewell zij zich als 'gematigd liberaal' afficheerden namen zij ten aanzien van het tariefbeleid een 
pragmatischerr standpunt in dan de oude ondernemers. Bescherming werd niet principieel afgewezen, 
integendeel:: staatssteun en verhoging van de tarieven was volgens de nieuwe leden van de VNW zelfs 
wenselijkk wanneer dit de ontwikkeling van hun bedrijven ten goede kwam.6 

Toenn de internationale situatie daarom vroeg en de nieuwe ondernemers zich in de jaren dertig 
noodgedwongenn meer en meer op de binnenlandse markt oriënteerden, gingen ook zij zich sterk maken 
voorr bescherming van hun belangen door de overheid en sloeg de machtsbalans in de VNW definitief 
doorr in het voordeel van de protectionisten.7 Vanaf het midden van de jaren dertig pleitte ook de VNW 
voorr een wijziging van de handelspolitiek en voor ordening van het Nederlandse bedrijfsleven, onder 
meerr door bij de overheid aan te dringen op de erkenning van binnenlandse kartels.8 En net als het 
Landbouwcomitéé en de Middenstandsbond zocht de VNW daarbij meer en meer de steun van de 
katholieken. . 

Dee veranderende opstelling van de VNW, het Landbouwcomité en de Middenstandsbond, en de 
toenaderingg tot de katholieke organisaties konden echter niet alleen worden toegeschreven aan de 
gewijzigdee economische situatie. De groeiende eensgezindheid tussen de conservatieve en katholieke 
belangengroepenn hield ook verband met een aantal ontwikkelingen op het terrein van de sociale politiek, 
waarvann de min of meer gedwongen samenwerking van deze organisaties bij de uitvoering van de 
Ziektewett de belangrijkste was. Om dit te kunnen begrijpen keren wij terug naar het voorjaar van 1929. 

13.22 De pacificatie van Centraal Beheer 
Inn Hoofdstuk 11 van dit boek is beschreven hoe in 1929 na bijna twee decennia van politieke strijd 
Talmass Ziektewet in gewijzigde vorm door het parlement werd aanvaard. Deze aanvaarding was 
mogelijkk door interventie van de katholieke vakbonden en werkgeversorganisaties. Zij bereikten in 1928 
eenn compromis over de uitvoeringsorganisatie van de ziekteverzekering, dat met steun van de SDAP 
doorr de Tweede en Eerste Kamer werd geaccepteerd. 

Inn theorie was met de aanvaarding van het katholieke compromis door het parlement de strijd om 
dee Ziektewet beslecht, maar hoe de wet in de praktijk gestalte zou moeten krijgen was in het voorjaar 
vann 1929 nog betrekkelijk onduidelijk. In de wet was vastgelegd dat voor de uitvoering van de 
ziekteverzekeringg in principe twee instanties in aanmerking kwamen.9 Allereerst kon de werkgever de 
ziekteverzekeringg van zijn personeel onderbrengen bij de plaatselijke of regionale Raad van Arbeid. In 
datt geval had hij geen omkijken naar de administratie en de controle van zieke werknemers en betaalde 
hijj louter zijn deel van de premie. Wilde de werkgever echter direct bij de uitvoering van de wet worden 
betrokkenn dan kon hij lid worden van een bedrijfsvereniging. 

Dee beschrijving in de wetstekst van het begrip bedrijfsvereniging bleek in de praktijk echter voor 
meerr dan een uitleg vatbaar. Volgens de letter van de wet kwamen slechts die verenigingen voor 
erkenningg in aanmerking, die door de centrale werkgeversorganisaties en vakbonden gezamenlijk waren 
opgerichtt en door hun vertegenwoordigers op voet van gelijkheid werden bestuurd.10 Maar hoeveel 
bedrijfsverenigingenn er moesten komen en op welke basis (geografisch, bedrijftakgewijs) werd niet in 
dee wetstekst beschreven. Bovendien had de toenmalige minister van Arbeid, de CHU-er Slotemaker de 
Bruine,, op het laatste moment een overgangsbepaling aan de wetstekst toegevoegd, die in theorie de 
hoofdlijnenn van het uitvoeringsartikel alsnog kon doorkruisen.11 Volgens deze bepaling kon de minister 
vann Arbeid onder bepaalde voorwaarden ook werkgeversverenigingen, de zogenaamde 'onvolwaardige 
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bedrijfsverenigingen',, tijdelij k erkennen als uitvoerder  van de Ziektewet. Maar  wat was 'tijdelijk '  en 
welkee criteri a zou de minister  bij  zijn erkenningsbeleid hanteren?12 

Dezee vragen waren nog onbeantwoord toen in juni 1929 het overleg tussen de werkgevers en de 
vakcentraless over  de oprichting van bedrijfsverenigingen begon.13 Dit overleg verliep vanaf de eerste 
dagg moeizaam, omdat de wensen en doelen van de diverse deelnemers aanzienlijk verschilden. De 
vakcentrales,, en met name het socialistische N W , stuurden aan op de instelling van één landelijke 
bedrijfsvereniging.. Na de negatieve ervaringen die zij  bij  uitvoering van andere sociale wetten (met 
namee de ongevallenwetten voor  de zeevaart en de landbouw) hadden opgedaan, voelden zij  weinig voor 
eenn decentrale opzet. Zij  vreesden dat hun doorgaans onervaren vertegenwoordigers in plaatselijke 
bedrijfsverenigingenn door  de werkgevers zouden worden overvleugeld.14 

Voorr  de katholieke fabrikanten daarentegen was een decentrale opzet van de Ziektewet juist altij d 
hett  uitgangspunt geweest, omdat alleen in een dergelijke structuur  het verzekeringssysteem dat zij  in 
Brabantt  hadden opgebouwd deels zou kunnen voortbestaan. Voor  de verwezenlijking van hun plannen 
warenn de vakcentrales en de katholieke fabrikanten echter  op eikaars instemming aangewezen: de 
vakcentrales,, omdat de werkgever  uiteindelijk de uitvoeringsorganisatie mocht kiezen; de katholieke 
fabrikanten,, omdat het voortbestaan van de fabriekskassen zonder  medewerking van de arbeiders 
onmogelijkk  was.15 

Dee onenigheid tussen de vakcentrales en de katholieke fabrikanten leek in het voordeel van de oude 
ondernemers,, boeren en middenstanders van Centraal Beheer.16 Net als de vakcentrales waren zij 
voorstanderss van een centralistische uitvoering van de Ziektewet, maar  anders dan de katholieke 
fabrikantenn waren zij  voor  de verwezenlijking van deze wens niet op de instemming van de vakcentrales 
aangewezen.177 Centraal Beheer  beschikte immers nog altij d over  Ziekte-Risico, een landelijke 
verzekeringsverenigingg die in 1916 met het oog op de uitvoering van de Ziektewet-Talma was opgericht 
enn inmiddels de vrijwillig e ziekteverzekering van enkele honderden ondernemingen administreerde. 
Ziekte-Risicoo was een vereniging die louter  door  werkgevers werd bestuurd en dus ook zonder  de 
medewerkingg van de vakbonden kon functioneren.18 Een mislukking van het overleg tussen de 
vakbondenn en de werkgevers was voor  Centraal Beheer  een aantrekkelijk vooruitzicht. In dat geval kon 
hett  er  waarschijnlij k op rekenen dat minister  Slotemaker, die het streven van de werkgevers naar  eigen 
uitvoeringsorganisatiess in het verleden herhaaldelijk had gesteund, Ziekte-Risico zou erkennen als 
onvolwaardigee bedrijfsvereniging. 

Dee hoop van Centraal Beheer  vervloog echter  snel toen na de verkiezingen van juni 1929 Slotemaker  als 
ministerr  van Arbeid werd vervangen door  de katholieke democraat T.J. Verschuur  (1886-1945).19 Al 
voorr  zijn officiële benoeming tot minister  liet Verschuur  weten weinig gecharmeerd te zijn van het idee 
vann de onvolwaardige bedrijfsvereniging en het overgangsartikel met grote terughoudendheid te zullen 
toepassen.. Na een eventuele mislukking van het overleg zouden werkgeversverenigingen wat hem 
betreftt  slechts eenmaal voor  erkenning in aanmerking kunnen komen en binnen driejaar  weer  van het 
toneell  moeten verdwijnen.20 

Dee uitspraak van Verschuur  bracht het overleg tussen werkgevers en vakbonden in een 
stroomversnelling.. Nu Centraal Beheer  zijn sterkste troef had verloren en het niet langer  kon speculeren 
opp het mislukken van het overleg waren het plotseling de vakbonden die vergaande concessies van de 
werkgeverss konden eisen. Reeds enkele weken na het aantreden van Verschuur  sloten de vakcentrales 
eenn akkoord met de katholieke fabrikanten over  de oprichting van bedrijfsverenigingen in diverse 
sectoren.. Bovendien werden afspraken gemaakt over  de omzetting van de Brabantse fabrieksfondsen in 
bedrijfsgebondenn 'afdelingskassen'. Met dit akkoord was het vakbondsplan van een centrale uitvoering 
vann tafel, maar  voor  die concessie van de vakcentrales betaalden de katholieke fabrikanten een hoge 
prijs .. In het akkoord werd vastgelegd dat de vakcentrales kandidaten mochten leveren voor  de besturen 
vann de afdelingskassen, waardoor  zij  directe toegang kregen tot de werkvloer.21 

Hett  akkoord tussen de vakcentrales en de katholieke fabrikanten plaatste de leiding van Centraal Beheer 
onderr  nog zwaardere druk. Wanneer  zij  geen overeenstemming zou bereiken met de vakbonden bestond 
hett  gevaar  dat de leden van Centraal Beheer  zich zouden aansluiten bij  de volwaardige semi-katholieke 
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bedrijfsverenigingen,, die de werkgevers immers een veel degelijker  toekomstperspectief konden bieden 
dann het onvolwaardige Ziekte-Risico. 

Mett  deze wetenschap in het achterhoofd zette de leiding van Centraal Beheer  in september  1929 
haarr  handtekening onder  een akkoord met de vakcentrales, dat op termij n grote gevolgen zou hebben 
voorr  het functioneren van Centraal Beheer. In het akkoord werd de oprichting bevolen van een aantal 
gezamenlijkee bedrijfsverenigingen, waarvan de directie en de administratie werden opgedragen aan 
Centraall  Beheer  (zie Figuur  13.2).22 Tegelijkertij d zou Ziekte-Risico worden geliquideerd23 en boven 
Centraall  Beheer  een zogenoemde Contactcommissie worden geplaatst. Deze Contactcommissie, waarin 
dee vakcentrales en de VNW gelijkelij k waren vertegenwoordigd, kreeg de bevoegdheid het dagelijkse 
uitkeringsbeleidd van Centraal Beheer  te controleren en waar  nodig te wijzigen. Bovendien kreeg de 
voorzitterr  van de Contactcommissie, afwisselend een werkgeversvoorman en een vakbondsleider, een 
permanentee zetel toebedeeld in de Raad van Toezicht van Centraal Beheer, waardoor  de vakcentrales 
directee invloed kregen op het algemene beleid van Centraal Beheer.24 

Hett  sluitstuk van het overleg tussen de vakcentrales en de twee grootste werkgeversorganisaties was de 
oprichtin gg van de Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor  Ziekengeldverzekeringen. De Federatie 
werdd belast met de coördinatie van het toekomstige beleid van de bedrijfsverenigingen en de instelling 
vann zogenaamde 'scheidsgerechten' voor  beroep.25 

Maarr  niet alle werkgevers legden zich neer  bij  de akkoorden die de vakcentrales, de katholieke 
fabrikantenn en Centraal Beheer  hadden gesloten. In sommige sectoren werden de onderhandelingen 
tussenn de vakcentrales en enkele kleine landelijke werkgeversorganisaties na de oprichting van de 
Federatiee voortgezet. In de meeste sectoren werd vóór  de inwerkingtredin g van de Ziektewet, op 1 maart 
1933 O,26 alsnog een akkoord bereikt over  de oprichting van volwaardige bedrijfsverenigingen. Deze 
bedrijfsverenigingenn werden gaandeweg alle lid van de Federatie, maar  voegden zich niet in een groter 
verband,, waardoor  naast de tripartiet e structuur  van de Raden van Arbeid, de semi-conservatieve en de 
semi-katholiekee structuur  een vierde, autonome 'structuur ' van uitvoering ontstond (zie Figuur  13.2 en 
Bijlagee 9). Tot ongenoegen van met name de katholieke en socialistische organisaties schonden de 
autonomee bedrijfsverenigingen in de eerste jaren van hun bestaan met enige regelmaat de afspraken die 
inn de Federatie over  het functioneren van de uitvoeringsinstanties werden gemaakt. Zo negeerden 
sommigee autonome bedrijfsverenigingen de sectorgrenzen en probeerden andere via reclamecampagnes 
enn speciale kortingen werkgevers tot een overstap naar  hun organisaties te verleiden.27 

Eenn grotere bedreiging voor  het functioneren van de volwaardige bedrijfsverenigingen vormden echter 
enkelee onvolwaardige bedrijfsverenigingen die in de Amsterdamse en Rotterdamse havens, in de 
Utrechtsee landbouw en in enkele middenstandssectoren met de uitvoering van de Ziektewet werden 
belast.. Ook in deze sectoren was na de oprichting van de Federatie het overleg tussen vakcentrales en 
werkgeversorganisatiess voortgezet, maar  dit overleg had in maart 1930, toen de Ziektewet in werking 
trad,, nog altij d geen resultaat opgeleverd. Om te voorkomen dat de invoering van de Ziektewet zou 
mislukkenn besloot minister  Verschuur  daarop enkele werkgeversorganisaties tijdelij k als onvolwaardige 
bedrijfsverenigingenn te erkennen, op voorwaarde dat zij  binnen afzienbare tij d alsnog in volwaardige 
organisatiess zouden worden omgezet (zie Bijlage 9).28 
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Dezee onvolwaardige bedrijfsverenigingen ontpopten zich echter  al snel als zeer  offensieve organisaties 
diee volgens hun critic i geen middel schuwden om hun werkterrein naar  andere sectoren uit te breiden. 
Zoo bedienden zij  zich volgens SDAP-Kamerlid en vakbondsman Kupers van allerlei bedenkelijke 
methodenn om de tarieven die zij  aan hun leden in rekening brachten te drukken en adverteerden zij 
openlijkk  voor  hun ondemocratische organisatie. Kupers: 

Zijj zeggen: sluit u aan bij ons, want in onze bedrijfsvereeniging hebben de arbeidersorganisaties niets te vertellen. Zij zitten wel 
inn het paritetisch samengesteld bestuur, maar zij hebben niets te zeggen over de samenstelling van de statuten en in de 
algemeenee vergadering worden zij niet toegelaten. 

Dezee kritie k op de onvolwaardige bedrijfsverenigingen werd gedeeld door  de katholieke 
vakbondsbestuurderss en werkgevers en gaandeweg ook door  de conservatieve ondernemers van 
Centraall  Beheer, die eveneens de nadelige gevolgen van de concurrentieslag met hun voormalige 
bondgenotenn ondervonden. Gezamenlijk oefenden zij  druk uit op de minister  om bij  zijn eerder 
voorgenomenn beleid te blijven en de erkenning van de onvolwaardige bedrijfsverenigingen na driejaar 
niett  te verlengen. 

Voorr  deze pressie van de werkgevers en vakcentrales bleek Verschuur  zeer  toegankelijk. In de 
Tweedee Kamer herhaalde de minister  verschillende malen zijn eerder  ingenomen standpunt en drong hij 
err  bij  de vakbonden en de werkgeversorganisaties op aan het overleg over  de oprichting van 
volwaardigee bedrijfsverenigingen zo spoedig mogelijk te hervatten.30 

Mett  de uitspraken van de minister  was het lot van de onvolwaardige bedrijfsverenigingen bezegeld. 
Naarmatee het einde van de driejarig e erkenningperiode dichterbij  kwam werd in alle sectoren waarin de 
Ziektewett  door  onvolwaardige bedrijfsverenigingen werd uitgevoerd het overleg tussen de werkgevers 
enn de vakbonden hervat. In december  1930 bereikten de reders en vakbonden in de Amsterdamse en 
Rotterdamsee havens overeenstemming en konden de twee bestaande onvolwaardige 
bedrijfsverenigingenn in volwaardige worden omgezet. Twee jaar  later  gebeurde hetzelfde in de 
Utrechtsee landbouw en in de resterende middenstandssectoren (zie Bijlage 9). 

Mett  het verdwijnen van de onvolwaardige bedrijfsverenigingen kreeg de uitvoering van de Ziektewet 
alsnogg de vorm die de katholieke organisaties voor  ogen had gestaan. Toen in 1935 de 
uitvoeringsorganisatiee was uitgekristalliseerd was de ziekteverzekering van naar  schatting 85 procent 
vann de arbeiders bij  een van de 53 volwaardige bedrijfsverenigingen ondergebracht.31 Opmerkelijk was 
hett  lage percentage van bedrijven waarin zogenaamde afdelingskassen waren opgericht: minder  dan één 
procent.. Alleen in een aantal semi-katholieke bedrijfsverenigingen, maar  ook bijvoorbeeld in de 
Twentsee textielindustrie, lag het percentage boven de 40 procent (zie Bijlage 9). 

Hett  overwicht van de bedrijfsverenigingen bij  de uitvoering van de Ziektewet was een indicatie 
voorr  het slagen van de organisatievorm die de katholieke werkgevers en vakbonden in 1928 hadden 
ontworpen.. Door  de uitvoering van de verzekering exclusief op te dragen aan bedrijfsverenigingen en 
afdelingskassen,, die door  de landelijke vakbonden en werkgeversorganisaties waren opgericht en op 
democratischee wijze werden bestuurd, was eventueel misbruik door  een van beide partijen nagenoeg 
onmogelijk.. Met de helft van de stemmen in de besturen van deze organisaties konden beide partijen 
iederr  hen onwelgevallig besluit blokkeren - desnoods door  opheffing van de bedrijfsvereniging en 
onderbrengingg van de te verzekeren arbeiders bij  de Raden van Arbeid te forceren. Dit laatste kwam, 
voorr  zover  bekend, in de jaren dertig echter  niet voor. 

Doorr  de samenwerking in de bedrijfsverenigingen verdween in de jaren dertig gaandeweg de animositeit 
diee sinds de eeuwwisseling tussen de werkgevers en de vakbonden over  de uitvoering van de sociale 
verzekeringenn had bestaan. Bij  de vakbonden week het wantrouwen jegens de werkgevers, die op hun 
beurtt  geleidelijk aan hun interesse voor  het particulier  initiatief verloren. De sterk verbeterde 
verstandhoudingg uitte zich onder  meer  in de groeiende eensgezindheid waarmee de werkgevers en de 
vakbondenn hun belangen in de uitvoeringsorganisatie van de Ziektewet verdedigden tegenover  het 
parlement,, de Haagse bureaucratie, de Raden van Arbeid en andere mogelijke opponenten. Het 
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gezamenlijkk  optreden tegen de onvolwaardige bedrijfsverenigingen was van deze groeiende 
eensgezindheidd het eerste resultaat. 

Vanaff  het midden van de jaren dertig gingen de werkgevers en vakcentrales zelfs eensgezind 
pleitenn voor  de overheveling van de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet en enkele andere sociale 
verzekeringenn naar  de nieuwe bedrijfsverenigingen - een ontwikkeling die in de voorgaande decennia 
nogg ondenkbaar  was geweest.32 Hoewel in de late jaren dertig de eerste concrete stappen tot de 
overhevelingg van de genoemde wetten werden genomen, zou het daar  voor  de Tweede Wereldoorlog 
niett  meer  van komen. 

Misschienn wel het meest opmerkelijk was de gedaanteverwisseling die Centraal Beheer  in de loop van 
dee jaren dertig onderging. Evenals de VNW staakte het bestuur  van Centraal Beheer  in de jaren dertig 
gaandewegg de pleidooien voor  uitvoering van de sociale zekerheid door  de werkgevers alleen en 
verdweenn de offensieve manier  van optreden, die de organisatie sinds haar  oprichting had gekenmerkt. 
Ookk deze gedaanteverwisseling hield verband met de groeiende eensgezindheid die in de jaren dertig 
tussenn de vakcentrales en de werkgevers ontstond, maar  de ontwikkeling had waarschijnlij k ook andere 
oorzaken. . 

Alss uitvloeisel van het akkoord van 1929 kregen de vakcentrales de mogelijkheid om het 
uitvoerings-- en uitkeringsbeleid van Centraal Beheer  mede vorm te geven en van deze mogelijkheid 
maaktenn zij  de daaropvolgende jaren gretig gebruik. Via de Contactcommissie oefenden de vakcentrales 
grotee invloed uit op het beleid van Centraal Beheer  en via de permanente zetel in de Raad van Toezicht 
ookk op het bestuur  van alle overige bij  Centraal Beheer  aangesloten organisaties. Aan het einde van de 
jarenn dertig moest NW-bestuurder  Kupers dan ook constateren dat de uitvoering van de wet door  de 
bedrijfsverenigingenn bijzonder  geslaagd was te noemen: 

Datt samen doen door twee partijen die in vroeger jaren de zaken vaak liever zonder en tegen elkander deden, heeft zich in de 
sfeerr van Ziektewet en Federatie ontwikkeld tot een zóó harmonisch gezamenlijk optreden dat men zich bijna niet meer kan 
voorstellenn dat het anders zou kunnen zijn. De gedachte van de pariteit volgens welke [de] vergadering {van de Federatie, mh] is 
samengesteld,, maar volgens welke óók werken de kleine werkoommissies waaraan in de practijk van de uitvoering der 
Ziektewett de dagelijkse arbeid wordt gedelegeerd, is een zeer vruchtdragende geweest. Zij heeft begrip gekweekt, waar vroeger 
gebrekk aan begrip bestond. Zij heeft waardering doen groeien, waar vroeger het tegendeel van waardering den boventoon 
voerde.. En die evolutie - bij de Ziektewet in 10 jaar bereikt - heeft haar gunstigen invloed óók in andere regionen van het 
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socialee leven. 

Vlakk na de Tweede Wereldoorlog zou Kupers zelfs tot president van de Raad van Toezicht en derhalve 
tott  hoogste man van Centraal Beheer  worden gekozen.34 

Dee gedaanteverwisseling van Centraal Beheer  kwam tenslotte tot uitdrukkin g in de personele bezetting 
vann de Raad van Toezicht en de diverse bestuurscommissies van de organisatie. Niet alleen maakten in 
dee jaren dertig een aantal vakbondsleiders hun opwachting in de eerder  genoemde Contactcommissie, 
tevenss verdween gaandeweg de generatie van ondernemers die Centraal Beheer  vanaf de jaren tien 
haddenn opgebouwd van het toneel. In 1935 trad een aantal van deze grondleggers gezamenlijk terug, 
waaronderr  de laatste Stork in de organisatie, Coenraad Frederik. Zij n neef Willem Stork en zijn broer 
Dirkk  Willem, de geestelijk vader  van Centraal Beheer, waren hem enkele jaren eerder  reeds voorgegaan, 
terwij ll  Smissaert, die na zijn vertrek als secretaris in 1912 een belangrijke rol op de achtergrond was 
blijvenn spelen, in 1934 overleed.35 Als gevolg van deze generatiewisseling veranderde ook de sociale 
samenstellingg van de diverse bestuurscommissies: in de jaren dertig daalde het percentage aristocraten in 
dee bestuursorganen van Centraal Beheer  voor  het eerst onder  de 30 procent (zie Tabel 13.3). 

Tabell 13.3 Bestuurders 

adel/patriciaat t 

vann Centraal Beheer: adel en 

1909-1915 5 

40 0 

1916-1920 0 

50 0 

patriciaatt (als percentage van het totaal, 1909-1940) 

1921-1925 5 

53 3 

1926-1930 0 

44 4 

1931-1935 5 

38 8 

1936-1940 0 

29 9 

Ziee voor bronnen, bijzonderheden en details Bijlage 1, Lijst 2.3.2. 
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Hett meest tragisch was het lot van president-directeur Posthuma. Als enige van de grondleggers van 
Centraall Beheer bleef hij in de jaren dertig op zijn post, al was zijn rol in de geschiedenis van de 
Nederlandsee sociale zekerheid nagenoeg uitgespeeld. In de discussies over de reorganisatie van het 
uitvoeringsstelsell in en buiten de organisatie werd zijn stem nauwelijks meer gehoord, zodat zijn taak 
feitelijkk tot de ondertekening van de jaarrekeningen werd gereduceerd. In 1939 keerde hij Centraal 
Beheerr gedesillusioneerd de rug toe. L. de Jong: 

IJdell was hij steeds geweest - nu werd hij ook een gefrustreerd man. Met weerzin ging hij de parlementaire democratie 
gadeslaan,, met sympathie volgde hij sinds het begin der jaren '30 het optreden der NSB. Hij kende Mussert goed en bood deze 
all eind mei '40 zijn diensten aan. Zichzelf beschouwde hij overigens als aanzienlijk capabeler dan Mussert Begin september '40 
meendee Posthuma dat Duitsland de oorlog in een minimum van tijd zou winnen. Het denkbeeld rees in hem dat Hitler boven de 
secretarissen-generaall een soort algemene adviseur voor Seyss-Inquart zou plaatsen; het was Posthumas voornemen, dit plan 
[...]] persoonlijk aan Hitler voor te leggen; 'een eenvoudig, zeer gemoedelijk, maar van hart tot hart sprekend praatje' hield hij 
voorr het beste middel daartoe. 

Posthumaa slaagde er niet in met Hitler in contact te komen, maar werd in januari 1943 alsnog door 
Mussertt tot Gemachtigde van Landbouw en Visserij benoemd. Enkele maanden later, in juni 1943, werd 
hijj door een Amsterdamse verzetsgroep in zijn woonplaats Vorden geliquideerd.36 

1333 De werklozenzorg: de teloorgang van het particulier  initiatie f 
Dee groeiende overeenstemming tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over de uitvoering 
vann de sociale verzekeringen had in de tweede helft van de jaren dertig ook gevolgen voor de 
werkloosheidspolitiekk van de Nederlandse overheid. In het vorige hoofdstuk bleek dat in de jaren 
twintigg van een dergelijke overeenstemming nog geen sprake was geweest. Pogingen van de vakbonden 
enn de democraten in het parlement om tot een landelijk verplichte werkloosheidsverzekering te komen 
warenn destijds geblokkeerd door de werkgevers, omdat zij er weinig voor hadden gevoeld een financiële 
bijdragee aan een dergelijke regeling te leveren. In plaats van een verplichte verzekering hadden de 
werkgeverss geopteerd voor subsidiëring door de overheid van de vakbondskassen en andere particuliere 
initiatieven. . 

Toenn in 1929 de economische crisis uitbrak en het aantal werklozen in Nederland tot grote hoogten 
steeg,, zette het kabinet-Ruys de Beerenbrouck-III noodgedwongen zijn kaarten op de particuliere 
organisatiess en schoof het zijn plannen voor een verplichte verzekering op de lange baan. Deze strategie 
werdd overgenomen door het kabinet-Colijn dat in 1933 aantrad. Colijn en zijn ministers bouwden de 
werkloosheidspolitiekk vervolgens verder uit langs de lijnen die eerder door het liberale kabinet-Cort van 
derr Linden in de Eerste Wereldoorlog waren uitgezet. 

Dee hoop dat de massale werkloosheid op dezelfde geïmproviseerde wijze als tijdens de Eerste 
Wereldoorlogg het hoofd kon worden geboden bleek echter al spoedig een fictie. Dit lag niet zozeer aan 
dee structuur van instanties en comités die voor dat doel in het leven was geroepen - deze was immers 
vrijwell identiek aan de structuur die destijds door minister Treub was opgezet. Het waren veeleer de 
voorwaardenn waaronder en vooral de middelen waarmee deze instanties en comités moesten werken, die 
hunn functioneren als zelfstandige organisaties op den duur nagenoeg onmogelijk maakten. 

Tijdenss de Eerste Wereldoorlog hadden de plaatselijke comités en gemeentelijke raden, die met de 
uitvoeringg van de armenzorg en de steunregelingen waren belast, een grote mate van autonomie 
genoten.. Het Rijk, de gemeenten en de landelijke leiding van het KNSC hadden de verstrekking van 
steunn ook toen aan regels en maxima gebonden, maar deze waren bij gebrek aan effectieve controle door 
dee lokale organisaties doorgaans vrij soepel en willekeurig gehanteerd. Een dergelijke houding van het 
Rijkk was toen ook mogelijk geweest, omdat de overheidsbegroting, waaruit het grootste deel van steun 
werdd betaald, dat had toegelaten en het aantal werklozen na 1915 aanzienlijk was gedaald.37 

Inn de jaren dertig bleek een dergelijke coulante houding echter niet langer mogelijk en vooral niet 
langerr gewenst. Allereerst was het aantal werklozen veel groter, de duur van hun werkloosheid veel 
langerr en dus de kosten van de ondersteuning veel hoger dan tijdens de Eerste Wereldoorlog het geval 
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wass geweest. Daarnaast had het Rijk een veel groter  belang gekregen bij  het beperken van de 
gemeentelijkee uitgaven. In 1929 was door  een wetswijziging het gemeentelijke belastinggebied 
aanmerkelijkk  ingeperkt.38 Veel belastinggelden die de gemeenten vroeger  zelf hadden geïnd kwamen nu 
rechtstreekss bij  het Rijk terecht, dat een deel daarvan via het zogenoemde Gemeentefonds weer  naar  de 
gemeentenn terugsluisde. Het afschuiven van de zorg voor  werklozen op de gemeenten, bijvoorbeeld 
doorr  de toegang tot de steun te beperken zodat werklozen op de armenzorg waren aangewezen, was als 
gevolgg van deze wetswijziging nagenoeg zinloos geworden, omdat de kosten daarvan via een omweg 
tochh weer  grotendeels door  het Rijk moesten worden opgebracht. 

Belangrijkerr  dan het aantal werklozen of de gewijzigde verhouding tussen de gemeenten en het Rijk was 
echterr  het restrictieve financiële beleid dat door  de achtereenvolgende kabinetten-Colijn ten aanzien van 
dee armen- en werklozenzorg werd gevoerd. Anders dan Treub en zijn collega's, voor  wie stimulering 
vann het particulier  initiatie f twinti g jaar  eerder  eveneens een prioritei t was geweest, waren Colijn en zijn 
ministerss niet bereid voor  dat doel voldoende financiële middelen vri j  te maken. Zij  beschouwden de 
armen-- en werklozenzorg als het sluitstuk van de begroting, als een noodzakelijk kwaad waarvan de 
kostenn zoveel mogelijk werden beperkt. Daarmee miskenden zij  het grote belang van een ruimhartig e 
financiëlee houding ten aanzien van de armen en de werklozen voor  het functioneren van de diverse 
organisaties. . 

Doorr  op de kosten van de zorg te bezuinigen werd een cruciale steen weggetrokken onder  het 
wankelee bouwsel dat het particulier  initiatie f sinds de Eerste Wereldoorlog was. De soepelheid, 
willekeurr  en generositeit die tijdens de oorlog waren betracht waren immers niet alleen voortgekomen 
uitt  een gebrek aan centrale controle of uit het ontbreken van de noodzaak om de uitgaven te beperken. 
Zijj  vormden een onmisbaar  onderdeel van een bedelingmethode waarvan het streven naar  bestendiging 
vann machtsrelaties - tussen bedeler  en bedeelde, tussen hogere en lagere standen - een van de 
voornaamstee doelstellingen was. Door  de individuele bedeler  of de lokale bedelende instantie zélf te 
latenn beslissen over  de wijze waarop en de bedragen waarmee een arme of arbeider  werd geholpen werd 
dee sociale afstand tussen de standen bevestigd en gehandhaafd. In de systematiek van deze 
bedelingmethode,, die al eeuwen in de armenzorg werd toegepast en in zekere zin ook ten grondslag lag 
aann het zelf-doen van de oude ondernemers, middenstanders en boeren, waren de kosten bijna per 
definiti ee onvoorspelbaar  en hoog. 

Dee restrictieve financiële politiek van Colijn en zijn ministers vormde om die reden een ernstige 
bedreigingg voor  het functioneren van de particulier e en semi-particuliere instanties als de gemeentelijke 
armbesturen,, de steuncomités en de vakbondskassen, die voor  de bekostiging van hun werk sinds de 
Eerstee Wereldoorlog voor  een belangrijk deel op de overheid waren aangewezen. Deze politiek was des 
tee bedreigender, omdat als gevolg daarvan niet alleen de financiële armslag van de organisaties steeds 
krapperr  werd, maar  ook hun bestuurlijk e autonomie langzaam maar  zeker  werd uitgehold. Om de kosten 
tee kunnen beheersen bleek het voor  de regering al spoedig noodzakelijk om de verstrekking van steun, 
armenzorgg en verzekeringsgeld aan zekere normen en regels te binden. 

Omm bijvoorbeeld de subsidies aan de vakbondskassen te kunnen beperken werd het 
uitkeringsbeleidd van de kassen al in de eerste crisisjaren aan strenge regels gebonden. Zo mocht de 
hoogtee van de uitkeringen in geen geval het niveau van de reguliere lonen te boven gaan, omdat anders 
dee prikkel tot werken verdween. Een dergelijke, op het eerste gezicht vri j  beperkte maatregel zette 
echterr  haast automatisch een mechanisme in werking, dat nauwelijks meer  te stoppen viel. De 
reglementeringg van de kassen dwong de regering tot een vergelijkbare ingreep in de steun.39 Voorkomen 
moestt  immers worden dat de verzekeringskassen, die voor  een belangrijk deel door  de leden zelf werden 
gefinancierd,, hun aantrekkingskracht verloren en de werklozen massaal hun toevlucht namen tot de 
steun,, die geheel door  de overheid werd betaald. Na de steun kwamen vervolgens de gemeentelijke 
armenzorgg in beeld. Het niveau van de bedelingbedragen die door  de gemeentelijke armbesturen werden 
verstrektt  diende onder  dat van de steun te blijven, onder  meer  omdat anders werklozen die wegens 
fraudee uit de steunregeling waren gezet en op de armenzorg waren aangewezen voor  hun kwalijk e 
gedragg werden beloond.40 Een ingreep in de plaatselijke steun en armenzorg impliceerde tenslotte een 
gelijkschakelingg van alle naburige armbesturen en steunverstrekkende instanties, zodat de bedeling en 
dee steun overal min of meer  even hoog waren en het risico van bedelingmigratie werd verkleind.41 
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Zoo riep elke nieuwe regel een volgende regel op en leidde iedere wijziging van de normen tot een 
aanpassingg in horizontale én verticale richting. Deze kettingreactie werd nog eens versterkt door  het 
process van bureaucratisering dat als gevolg van de regulering van de armen- en werklozenzorg op gang 
kwam.. Om de naleving van alle nieuwe en constant gewijzigde regels en normen te controleren was een 
apparaatt  van ambtenaren nodig dat door  de jaren heen steeds verder  uitdijde. Zo werd bij  de 
herinvoeringg van de steunregeling in 1931 een aparte Rijkscontroledienst in het leven geroepen, die op 
eenn juiste toepassing van de regels door  de gemeenten moest toezien. Voor  deze taak was aanvankelijk 
welgeteldd één rijksambtenaar vrijgesteld, maar  dit aantal bleek naarmate verzekering, steun en 
armenzorgg onderling verder  verknoopt raakten al snel volstrekt onvoldoende. In 1933, twee jaar  na 
oprichting,, telde de dienst reeds zes ambtenaren, nog eens driejaar  later  bijna honderd.*1 

Dezee gang van zaken op nationaal niveau had grote gevolgen voor  de inrichtin g van de gemeentelijke 
armenzorg.. Nadat de economische crisis in 1929 was uitgebroken verwezen de gemeenten naar  oud 
gebruikk  de werklozen, die niet waren verzekerd of onder  de steunregeling vielen en evenmin door  de 
particulier ee organisaties werden geholpen, direct door  naar  het burgerlij k armbestuur. Dit college van 
notabelenn nam sinds mensenheugenis de bedeling van armen en arbeiders door  de gemeente - maar  naar 
eigenn inzicht - voor  zijn rekening. Naarmate het aantal regels toenam, de Rijkscontrole werd 
aangescherptt  en het leger  van dubbel-uitgetrokken arbeiders, werkloze zelfstandigen en renteloze 
oudenvandagenn verder  groeide kwam de gemeentelijke armenzorg echter  steeds meer  onder  druk te 
staan.. De noodzaak om de kosten te drukken en aan de eisen van het Rijk te voldoen bleek niet langer  te 
verenigenn met de tamelijk oncontroleerbare werkwijze die het burgerlij k armbestuur  van oudsher 
hanteerde.. Hoe kon van deze instelling efficiëntie en consequentheid worden gevraagd, wanneer  haar 
helee opzet en organisatie op informele en individuele beoordeling was toegesneden? De antwoorden die 
dee gemeenten op deze vraag formuleerden waren zeer  divers, maar  wezen uiteindelijk alle in dezelfde 
richting ::  een geleidelijke verstatelijking van de armenzorg. 

Dee meeste gemeenten besloten tot een aanscherping van de regels en de controle op het armbestuur, 
bijvoorbeeldd door  gemeenteraadsleden of wethouders in dit bestuur  te laten plaats nemen. Sommige 
gemeentenn gingen nog een stap verder  en lieten een deel van het werk dat tot dan toe het domein van het 
armbestuurr  was geweest, zoals de registratie en controle van de bedeelden, eenvoudigweg door 
ambtenarenn verrichten. Een laatste groep van vooral grote gemeenten trok uit de onverenigbaarheid van 
doelenn tenslotte de ultieme conclusie en besloot tot opheffing van het armbestuur  en overheveling van 
dee bedeling naar  een nieuwe gemeentelijke 'sociale dienst',43 Net als op nationaal niveau leidde deze 
stapp echter  al snel tot een verdergaande formalisering en reglementering van de armenzorg, met een 
versneldee bureaucratisering als gevolg. In Amsterdam bijvoorbeeld, dat voor  de laatste meest radicale 
oplossingg koos, groeide de gemeentelijke sociale dienst in de loop van de jaren dertig uit tot een kolos 
vann meer  dan 800 ambtenaren, die desondanks door  een chronisch tekort aan geld en geschoolde 
krachtenn voortdurend onderbemand was.44 

Inn hun streven naar  regulering en beheersing van de kosten ondermijnden Colijn en zijn ministers 
uiteindelij kk  ook de laatste bastions van particulier  initiatief : de hervormde en gereformeerde diaconieën, 
dee katholieke Vincentiusverenigingen en conservatieve organisaties als Liefdadigheid naar  Vermogen. 
Overr  de bedelingmethode en bedelingbedragen van de particulier e armverenigingen had de overheid 
volgenss de Armenwet van 1912 formeel geen zeggenschap. De verenigingen bepaalden zelf hun beleid 
enn bekostigden hun werk uit de rente op eigen vermogen, uit de pacht op landerijen, maar  vooral uit de 
opbrengstt  van collectes, contributies, bazaars en andere liefdadigheidsacties.45 Deze financiële 
onafhankelijkheidd brak de verenigingen echter  op toen aan het begin van de jaren dertig ook hun 
belangrijkstee contribuanten, de hogere en middenstanden, als gevolg van de crisis niet langer  bij  machte 
warenn de sterk gestegen vraag naar  ondersteuning te financieren. De inkomsten stagneerden en de 
verenigingenn moesten noodgedwongen hun bedelingstrategie herzien (zie Tabel B.10.3 in Bijlage 10). 

Nuu zij  niet langer  in staat waren om grote groepen volledig te bedelen kozen de verenigingen er 
voorr  zoveel mogelijk mensen te helpen met een kleiner  bedrag, om zodoende althans nog enige greep op 
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dee armen en arbeiders te behouden. Deze zelfgekozen stap-terug bleek in de praktij k echter  het 
omgekeerdee effect te sorteren. 

Mett  de nieuwe strategie raakten de verenigingen verstrikt in het web van regels en normen dat de 
overheidd gaandeweg spon. Volgens deze regels mocht bijvoorbeeld de uitkerin g die een (gedeeltelijk) 
doorr  de gemeente gesteunde arbeider  of arme ontving nooit een bepaald bedrag te boven gaan: 
inkomstenn bovenop het maximum werden op de steun of armenzorg in mindering gebracht.47 Voor  de 
bedeeldee in kwestie betekende dit dat hij  niet langer  volledig van meerdere instanties kon 'trekken' -
maarr  het betekende paradoxaal genoeg ook dat hij  niet langer  van de goedheid van de particulier e 
instantiess afhankelijk was: voor  de volledige uitkerin g kon hij  immers altij d terecht bij  de gemeente. 
Daarmeee werd de machtspositie van de particulier e verenigingen ten opzichte van de armen gaandeweg 
ondergraven::  de traditionele wijze van bedeling was onmogelijk geworden en de band tussen de 
verenigingenn en de armen werd langzaam maar  zeker  verbroken. 

Nuu hun rol in de bedeling geleidelijk aan uitgespeeld raakte moesten de verenigingen noodgedwongen 
omzienn naar  een nieuwe taak. Zij  vonden deze in de zorg voor  groepen die vanwege hun bijzondere 
positiee wat extra aandacht en hulp konden gebruiken, zoals bejaarden, chronisch zieken en de 
schoolgaandee jeugd.48 Deze geleidelijke specialisering en concentratie op het maatschappelijk werk, een 
ontwikkelingg die in de jaren twinti g was ingezet maar  in de jaren dertig aanmerkelijk werd versneld, had 
grotee gevolgen voor  de organisatie van de particulier e verenigingen. De nieuwe gespecialiseerde zorg 
vroegg om andere kwaliteiten dan de armverzorgers doorgaans te bieden hadden. Zij  vroeg om 
professionelee kennis en om bestuurders met kennis van zaken. Zo werden de amateurs in de 
verenigingsbesturenn geleidelijk aan verdrongen door  professionals met speciale kennis van de groepen 
diee de verenigingen trachtten te bereiken. Hoewel precieze gegevens schaars zijn veranderde als gevolg 
hiervann volgens F.L. van Loo de sociale herkomst van de bestuursleden van de particulier e verenigingen 
aanmerkelijk::  'de zakenmensen maakten plaats voor  nieuwe middenstanders, zoals kantoorbedienden, 
ambtenarenn en leraren'.49 

Dezee ontwikkeling werd weerspiegeld in de samenstelling van het bestuur  van de Nederlandsche 
Vereenigingg voor  Armenzorg en Weldadigheid (NVA), de koepelorganisatie van particulier e en 
gemeentelijkee armbesturen. De NVA was in de jaren tien onder  invloed gekomen van conservatieve 
organisatiess als Liefdadigheid naar  Vermogen, met als gevolg dat het aantal aristocraten in het bestuur 
aanmerkelijkk  was gestegen (zie Tabel 9.4). De personele veranderingen bij  de leden deden de balans in 
dee jaren dertig echter  omslaan: de lokale notabelen werden in het bestuur  gaandeweg vervangen door 
professionals,, zoals ambtenaren van de sociale dienst, vakbondsbestuurders en andere specialisten (zie 
Bijlagee 1, Lijs t 4.2). Het resultaat was ook hier  dat de sociale samenstelling gaandeweg een belangrijke 
wijzigin gg onderging. Zo daalde het percentage aristocraten in het bestuur  van de NVA van ruim 50 
procentt  in de tweede helft van de jaren twinti g naar  minder  dan 30 procent in de late jaren dertig (zie 
Tabell  9.4). 

Dee veranderende rol van de particulier e organisaties en de personele wijzigingen in de bestuursorganen 
leiddenn in de loop van de jaren dertig tenslotte ook tot een andere opstelling van deze organisaties ten 
opzichtee van de overheid. Nu de monopolisering van de werklozenzorg door  de overheid onafwendbaar 
leekk staakten de particulier e organisaties geleidelijk aan hun verzet daartegen. Daarmee verdween een 
belangrijkk  obstakel op de weg naar  een landelijke en verplichte werkloosheidsverzekering. 

Medee onder  invloed van deze gewijzigde omstandigheden werden de plannen voor  een verplichte 
werkloosheidsregeling,, die aan het einde van de jaren twinti g waren ontwikkeld, halverwege de jaren 
dertigg weer  van de plank gehaald. In 1938 stuurde de katholieke minister  van Sociale Zaken, C.J.M. 
Romme,, een wetsontwerp voor  advies naar  de Hooge Raad van Arbeid. Anders dan in de jaren twinti g 
blekenn de werkgeversorganisaties nu wel bereid aan de totstandkoming en de financiering van een 
dergelijkee wet mee te werken, zodat het ontwerp in 1939 met een positief meerderheidsadvies aan de 
ministerr  kon worden geretourneerd.50 Als gevolg van allerlei politieke strubbelingen kon het 
wetsontwerpp door  Romme echter  niet meer  aan het parlement worden voorgelegd. 
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13.44 Ordening en ordenaars 
Doorr de personele veranderingen in en de ideologische ommezwaai van de armenzorginstellingen en 
vann de conservatieve belangengroepen viel halverwege de jaren dertig het verzet tegen de uitbreiding en 
dee reorganisatie van de Nederlandse sociale zekerheid buiten het parlement grotendeels weg. 
Tegelijkertijdd ontstond door de koerswijziging van het VNW, het Landbouwcomité en de 
Middenstandsbondd in het bedrijfsleven gaandeweg een breed gedragen lobby voor een meer actieve rol 
vann de overheid bij de bestrijding van de economische crisis. Beide elementen kwamen samen in de 
roepp om een samenhangende 'welvaartspolitiek\ waarin de overheid door ordening van de economie, 
stimuleringg van de industrie en actieve bestrijding van de werkloosheid ruimte zou moeten scheppen 
voorr de uitbouw van het sociale beleid - een politiek kortom die door de katholieken in het parlement al 
sindss het begin van de crisis werd bepleit. 

Dezee ontwikkeling werd nog eens versterkt door de groei van de overheidsbureaucratie en haar 
groeiendee invloed op de politieke besluitvorming. In de voorgaande hoofdstukken bleek dat een 
dergelijkee overheidsbureaucratie in Nederland, in tegenstelling tot landen als Duitsland en Engeland 
waarr ambtenaren vanaf het begin een belangrijke rol hadden gespeeld bij dee opzet van het sociaal beleid, 
inn de eerste drie decennia van de twintigste eeuw nog nauwelijks tot ontwikkeling was gekomen.51 De 
politiekk van staatsonthouding, vrijhandel en stimulering van het particulier initiatief, die vanaf het 
middenn van de negentiende eeuw door de Nederlandse overheid was gevoerd, had de uitbouw van een 
omvangrijkk staatsapparaat in Nederland in de weg gestaan. In hun streven naar continuering van deze 
politiekk zorgden Colijn en zijn ministers in de jaren dertig onbedoeld echter voor een kentering. 

Eerderr bleek dat de toenemende regulering van de armen- en werklozenzorg door de kabinetten-Colijn 
gaandewegg tot een versnelde bureaucratisering leidde. Allerlei diensten en afdelingen werden in het 
levenn geroepen om de nieuwe en constant gewijzigde regels en normen in te voeren en te controleren. In 
19333 besloot het kabinet-Colijn de afzonderlijke diensten en afdelingen samen te brengen op een nieuw 
Ministeriee van Sociale Zaken met als doel de almaar uitdijende overheidszorg beter te kunnen 
beheersen.522 Deze clustering vergemakkelijkte de coördinatie tussen de diverse uitvoeringsinstanties, 
maarr werkte tegelijkertijd een verdere uitbreiding van de staatszorg in de hand. Op het snel groeiende 
departementt kon een nieuwe generatie van ambtenaren tot ontwikkeling komen, die allerlei nieuwe 
initiatievenn ontplooiden op het terrein van de werkloosheidsbestrijding, de werkvermiming en de 
werkverschafFmgg en zich steeds lastiger door de verantwoordelijke ministers lieten sturen.53 

Eenn soortgelijke ontwikkeling deed zich in de jaren dertig voor op het terrein van de economische 
politiek.. Het verzet van Colijn en zijn ministers tegen protectie, ordening en interventie van de overheid 
inn het bedrijfsleven leidde op den duur juist tot de bevordering daarvan. 'Om als vrijhandelaars 
voldoendee politiek draagvlak te kunnen blijven behouden was de regering gedwongen incidentele 
concessiess te doen, bepaalde takken te beschermen [...] Zo ontwikkelde zich tegen de wil van de 
deflatistenn een heel systeem van subsidies en werkverschaffing, nodig om de verwoestende werking van 
dee deflatie-politiek binnen de perken te houden', schrijft R. Bode.54 

Omm de crisismaatregelen beter te kunnen coördineren en beheersen werden de diverse 
crisisdienstenn door het kabinet-Colijn in 1933 samengebracht op het nieuwe Ministerie van 
Economischee Zaken. Maar ook met deze clustering werd het tegendeel van de oorspronkelijke 
doelstellingenn bereikt. Onder leiding van de katholieke ministers Verschuur (1933-1934), Steenberghe 
(1934-19355 en 1937-1940) en Gelissen (1935-1937) dijde het aantal beschermende maatregelen juist 
verderr uit en groeide het aantal ambtenaren op het ministerie snel: van ongeveer 80 in 1934 naar meer 
dann 300 in 1939.55 

Nett als de nieuwe ambtenaren op het Ministerie van Sociale Zaken verschilden de nieuwkomers op 
hett Ministerie van Economische Zaken in bepaalde opzichten aanmerkelijk van hun collega's op de 
ouderee departementen. Zo waren zij veel activistischer ingesteld en durfden zij bij de bestrijding van de 
economischee crisis gebruik te maken van onorthodoxe maatregelen en methoden. Dit verschil in 
mentaliteitt hing onder meer samen met het sociale en politieke milieu waaruit de jonge ambtenaren 
afkomstigg waren en de opleiding die zij hadden genoten. Anders dan hun collega's op de oude 
departementen,, juristen die veelal aan de oude universiteiten van Leiden en Utrecht hadden gestudeerd, 
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gingg het bij  deze nieuwe ambtenaren veelal om geschoolde economen, met een neus voor  nieuwe, niet 
zeldenn op protectionisme en ordening gerichte economische inzichten.56 

Ditt  gold met name voor  een groep jonge ambtenaren die waren opgeleid aan de Roomsch-Katholieke 
Handelshoogeschooll  in Tilburg . Deze hogeschool was in 1918 opgezet in samenspraak met en met 
financiëlee ondersteuning van enkele zuidelijke katholieke fabrikanten.57 Voor  de fabrikanten moest de 
Handelshoogeschooll  tegenwicht gaan bieden aan de juridische opleidingen aan de oude universiteiten, 
waarr  het economieonderwijs nog altij d in het teken van de klassieke economische — lees: 
vrijhandelsgezindee - doctrines stond. In het curatorium van de hogeschool waren structureel enkele 
zetelss ingeruimd voor  de fabrikanten en hun invloed reikte tot in het curriculu m van de hogeschool. 
Nieuwee docenten werden mede geselecteerd op hun handelspolitieke voorkeuren en in de colleges werd 
veell  aandacht besteed aan nieuwe economische theorieën met een sterke nadruk op protectie en 
overheidsinterventie.58 8 

Dergelijkee theorieën kwamen via de afgestudeerde studenten overal in het staatsapparaat terecht, 
maarr  ook via de docenten. Zo werden in de jaren dertig drie oud-docenten van de hogeschool — Gelissen 
(Economischee Zaken), Romme (Sociale Zaken) en Deckers (Landbouw) - tot het ministersambt 
geroepenn en mengden enkele Tilburgse hoogleraren zich nadrukkelij k in de publieke discussies over  het 
tee voeren crisisbeleid.59 

Eenn soortgelijke impuls ging uit van de Handels-Hoogeschool in Rotterdam. Ook deze 
onderwijsinstellingg was betrekkelijk nieuw (opgericht in 1913) en verschilde aanmerkelijk van de oude 
universiteiten.600 Hoewel de oprichting van de hogeschool het initiatie f was geweest van enkele 
vooraanstaandee Rotterdamse zakenlieden lieten de 'bekende' Rotterdamse families de opleiding 
doorgaanss links liggen.61 Dit laatste hield onder  meer  verband met stof die aan de Hoogeschool werd 
gedoceerdd en met de sterk wetenschappelijke inslag die de opleiding, in strij d met de bedoeling van de 
oprichters,, al na enkele jaren kreeg.62 Ook de Handels-Hoogeschool leverde in de jaren dertig 
afgestudeerdenn aan de nieuwe departementen, maar  belangrijker  nog was de invloed van enkele 
docentenn op het denken over  de economische crisis in de Haagse politiek. 

Hett  meest opmerkelijk was de invloed van enkele Rotterdamse economen in een van de laatste 
bastionss van de traditionele economische politiek, de CHU. Deze economen werden aangevoerd door  de 
hooglerarenn F. de Vries en P. Liefinck, van wie de laatste zijn hoogleraarschap in Rotterdam met een 
toppositiee op het Ministeri e van Economische Zaken combineerde.63 Met vernieuwende economische 
inzichtenn wist de groep-Lieftinck-De Vries in de loop van de jaren dertig groot gezag te verwerven in 
hett  hoofdbestuur  van de CHU, hetgeen door  de oude elite in en buiten de parti j  met lede ogen werd 
aangezien::  'De geschriften van deze CHU-ordenaars waren een steen des aanstoots voor  mensen als 
Colij nn en Heldring, die zich vertwijfel d afvroegen hoe dergelijke koekoekseieren in het zo betrouwbaar 
lijkendee conservatief-liberale Christehjk-Historische nest terecht hadden kunnen komen'.64 Ondanks 
haarr  invloed in het hoofdbestuur  van de CHU kreeg de groep Lieftinck-D e Vries in de parlementaire 
fractiess van de parti j  echter  nauwelijks voet aan de grond. Na de Tweede Wereldoorlog zou een 
belangrijkk  deel van de groep de CHU verlaten en aansluiting zoeken bij  de Partij  van Arbeid. 

Meerr  succes had de Rotterdamse econoom J. Tinbergen. Deze grondlegger  van de econometrie en 
geestverwantt  van J.M. Keynes was naast hoogleraar  aan de Handels-Hoogeschool ook actief lid van de 
SDAP.. Al in 1932 maakte Tinbergen zich in deze parti j  sterk voor  een gerichte aanpak van de 
economischee crisis met behulp van nieuwe statistische en economische inzichten. Door  middel van 
grootschaligee openbare werken en gerichte subsidiëring van het bedrijfsleven kon volgens hem de 
koopkrachtt  worden vergroot, waardoor  uiteindelijk de hele economie in een opwaartse spiraal terecht 
zouu komen. Tinbergens ideeën stuitten in SDAP aanvankelijk op veel scepsis, maar  na de nederlaag van 
dee SDAP bij  de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 nam de partijto p zijn plannen gaandeweg over. In 
19355 presenteerde de SDAP samen met het N W het zogenaamde Plan van de Arbeid, waarin een 
aanpakk van de economische crisis werd bepleit langs de lijnen die Tinbergen had geschetst. De 
acceptatiee van Tinbergens ideeën bracht de SDAP nog dichter  bij  de RKSP en de Tilburgse economen, 
diee met groeiend succes soortgelijke economische inzichten in katholieke krin g verspreidden.66 
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13.55 Naar  een rooms-rode coalitie 
Medee onder invloed van deze gebeurtenissen en veranderingen begonnen de verhoudingen in de 
katholiekee Tweede Kamerfractie halverwege de jaren dertig uiteindelijk te schuiven. Na het fiasco rond 
dee Bezuinigingswet en de mislukte formatie van een rooms-rode coalitie in de zomer van 1935 kwam de 
onvredee in de partij over het optreden van de fractie tot een hoogtepunt en deze onvrede keerde zich 
voorall tegen fractievoorzitter Aalberse. Aalberse werd een tweeslachtige opstelling tegenover Colijn 
verwetenn en een gebrek aan durf om een coalitie met de socialisten serieus te onderzoeken. In het 
voorjaarr van 1936 werd hij door zijn fractiegenoten weggepromoveerd naar het voorzitterschap van de 
Tweedee Kamer en vervangen door C.M.J.F. Goseling (1891-1941).67 

Mett Goseling koos de katholieke fractie definitief voor een andere politieke koers. Al in de jaren 
twintigg had deze Amsterdamse jurist zich gemanifesteerd als een uitgesproken democraat en een 
voorvechterr van samenwerking met de socialisten in een parlementaire coalitie. De carrière van 
Goselingg was in 1929 in een stroomversnelling gekomen toen hij eerst tot Tweede Kamerlid en enkele 
maandenn later tot voorzitter van de RKSP werd benoemd. Als Kamerlid groeide Goseling uit tot een van 
dee leiders van het interne verzet tegen het beleid van de kabinetten-Colijn en als partijvoorzitter maakte 
hijj zich in de jaren dertig sterk voor een ideologische heroriëntatie van de RKSP.68 Deze heroriëntatie 
kreegg in 1936 haar bekroning met de verschijning van een nieuw beginselprogramma, waarin ordening, 
industrialisatiee en protectionisme werden verheven tot officiële doelen van de katholieke partij.69 Nu 
Goselingg naast partijvoorzitter ook de leider van de Tweede Kamerfractie werd leek een breuk tussen de 
katholiekenn en het kabinet-Colijn nog slechts een kwestie van tijd. 

Hett streven van de katholieken naar ordening en een actieve crisispolitiek kreeg in september 1936 een 
nieuwee impuls toen Colijn en zijn ministers alsnog besloten tot devaluatie van de gulden. De devaluatie 
wass onvermijdelijk geworden toen Frankrijk en Zwitserland even daarvoor hun munten van het goud 
haddenn losgekoppeld en Nederland als aanhanger van de Gouden Standaard alleen was komen te staan. 
Reedss enkele maanden na de devaluatie begon de Nederlandse economie weer te groeien en dit gaf ook 
dee overheidsfinanciën enige lucht. Door de stijgende belastinginkomsten konden nieuwe bezuinigingen 
wordenn uitgesteld en was een nieuwe verlaging van de steun, die het kabinet-Colijn in de voorgaande 
maandenn had voorbereid, voorlopig van de baan. Het herstel van de economie was zelfs zo krachtig dat 
nieuwee overheidsuitgaven in het vooruitzicht lagen.70 In het verkiezingsprogramma van de RKSP, dat in 
februarii 1937 verscheen, namen de katholieken alvast een voorschot op mogelijke nieuwe uitgaven. In 
hett programma pleitte de partij onder meer voor uitbreiding van de werkverschaffing, verhoging van de 
steunn en de totstandkoming van verplichte werkloosheids- en kinderbijslagverzekeringen.71 

Voorr de vorming van een rooms-rode coalitie was het na de verkiezingen van 1937 naar de opvatting 
vann de nieuwe katholieke leider Goseling echter nog te vroeg. Onder dreiging van een dergelijke 
samenwerkingg wist Goseling Colijn tijdens de formatie van diens vierde kabinet niettemin te bewegen 
tott enkele belangrijke concessies. Zo ging Colijn akkoord met de verwijdering van de liberale partijen 
uitt de coalitie en de benoeming van drie uitgesproken democratische katholieken op belangrijke 
departementen,, waaronder Goseling zelf op Justitie en de Tilburgse hoogleraar Romme op Sociale 
Zaken. . 

Hett meest opvallend was echter de terugkeer van de katholieke fabrikantenvoorman Steenberghe 
alss minister van Economische Zaken.73 Steenberghe was in 1935 afgetreden na de weigering van Colijn 
enn zijn medestanders in het kabinet om de gulden te devalueren. Nu de devaluatie een feit was kreeg 
Steenberghee de kans om zijn ambitieuze plannen voor een hervorming van de handelspolitiek, die na 
zijnn aftreden in de la waren blijven liggen, alsnog te realiseren. Enkele maanden na zijn aantreden 
presenteerdee hij het parlement een reeks van wetsontwerpen waarin werd voorgesteld het 
instrumentariumm dat zijn departement ter beschikking stond om de concurrentie op de binnenlandse 
marktt te reguleren aanmerkelijk te verbreden. Daarnaast stelde Steenberghe voor de invoerrechten op 
eenn aantal producten, waaronder voor zijn Brabantse achterban belangrijke producten als lederwaren en 
textiel,, fors te verhogen. Beide voorstellen werden ondanks de weerstand van met name de CHU, de 
ARPP en de Liberale Staatspartij door beide Kamers aanvaard.74 
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Minstenss zo ambitieus was de politiek van de nieuwe minister  van Sociale Zaken, de katholiek C.P.M. 
Rommee (1896-1980). Net als Goseling kon Romme tot de nieuwe democratische garde in de katholieke 
parti jj  worden gerekend en net als Steenberghe onderhield hij  warme contacten met de katholieke 
fabrikantenn in het zuiden van land. Als bureaumedewerker  van de ARK VW had Romme zich in de jaren 
twinti gg de handelspolitieke denkbeelden van de fabrikanten eigen gemaakt en in de jarenn dertig steunde 
hijj  het streven van de fabrikanten naar  ordening en een actieve industriepolitiek van de overheid. In 
katholiekee krin g werd Romme in de jaren dertig zelfs beschouwd als een van de voornaamste denkers 
opp dit terrein, een reputatie die hem in 1933 een Tilburg s professoraat in de sociale wetgeving 
opleverde.75 5 

Dezee hang naar  overheidssturing van sociaal-economische zaken vertaalde zich bij  Romme onder 
meerr  in een streven naar  een actieve gezinspolitiek van de overheid en, meer  concreet, in pleidooien 
voorr  een verplichte kinderbijslagregeling voor  grote gezinnen. 

Ditt  oude katholieke ideaal was in 1915 op de politieke agenda gezet door  Rommes geestverwant en 
voorgangerr  Aalberse. In het Katholiek sociaal weekblad pleitte Aalberse voor  de instelling van een 
RR ijkskinderfond s voor  grote gezinnen, dat met bijdragen van de werkgevers en de arbeiders zou moeten 
wordenn gevuld.76 Als minister  werkte Aalberse deze gedachte verder  uit in een bijzondere regeling voor 
hett  spoorwegpersoneel en rijksambtenaren met drie of meer  kinderen. Krachtens een speciaal 
Bezoldingsbesïuitt  ontvingen deze werknemers vanaf 1920 voor  elk kind jonger  dan achttien jaar  een 
toeslagg op hun loon. Een poging van Aalberse om vervolgens een verplichte en landelijke 
kinderbijslagregelmgg door  het parlement te krijgen werd in de jaren twinti g echter  in de economische 
malaisee en de conservatieve reactie gesmoord.77 

Maarr  ook Romme had in de jaren twinti g niet stil gezeten. In het spoor  van Aalberse zette hij  zich 
inn deze periode als lid van de Amsterdamse gemeenteraad in voor  de totstandkoming van een 
kinderbijslagregelingg voor  alle gemeenteambtenaren met een grote kinderschaar. In de raad stuitten zijn 
voorstellenn echter  telkens op een veto van de socialisten, die in de kindertoeslag vooral een middel 
zagenn om de lonen van arbeiders met een klein gezin eenvoudiger  te kunnen bevriezen of verlagen. 
Medee door  toedoen van Romme kreeg Amsterdam in 1934 uiteindelijk toch nog een kinderregeling voor 
ambtenaren,, maar  deze regeling ging lang niet zo ver  als de katholieken wilden. 

Toenn Romme in 1937 minister  van Sociale Zaken werd wist hij  te bedingen dat de introducti e van 
eenn landelijke en verplichte kinderbijslagregeling een van de prioriteite n van het nieuwe kabinet werd. 
Koudd twee dagen aan het werk gaf hij  zijn ambtenaren opdracht een wetsvoorstel te ontwerpen. Zes 
maandenn later  was het voorstel gereed en kon het voor  advies naar  de Hooge Raad van Arbeid worden 
verzonden.79 9 

Rommess wetsontwerp voorzag in een financiële ondersteuning van gezinnen met drie of meer  kinderen, 
diee grotendeels door  de werkgevers moest worden opgebracht (zie Tabel 13.4). De ondersteuning gold 
voorr  kinderen jonger  dan vijftie n jaar, die uit een wettig huwelijk waren geboren. De reikwijdt e van de 
regelingg was beperkt tot loontrekkers, omdat de minister  opname van zelfstandigen vanwege de te 
verwachtenn technische problemen bij  vooral de inning van premies voorlopig te ingewikkeld vond.80 

Hett  meest opvallende onderdeel van het wetsvoorstel was evenwel de voorname rol die Romme had 
toebedachtt  aan de zogenaamde 'bedrijfsraden' bij  de uitvoering van de wet. 

Dee bedrijfsraden waren gebaseerd op een wettelijke regeling uit 1933 van de hand van de katholieke 
ministerr  Verschuur. Deze ordeningswet maakte de oprichting mogelijk van organen op 
bedrijfstakniveau,, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden overleg voerden over 
arbeidsvoorwaardenn en arbeidsverhoudingen. Veel meer  dan een adviesrecht hadden de raden voorlopig 
niet,, omdat Verschuur  van mening was dat zij  zich eerst in de praktij k moesten bewijzen. Pas wanneer 
zouu blijken dat vakbonden en werkgeversorganisaties in staat waren op volwassen wijze met elkaar  tot 
overeenstemmingg te komen konden de bedrijfsraden in de toekomst ook met de uitvaardiging van 
bindendee verordeningen worden belast.81 

Opp een dergelijke ontwikkeling wilde Romme echter  niet wachten. Hij  meende dat de 
samenwerkingg tussen de werkgevers en de vakbonden in de bedrijfsraden moest worden gestimuleerd, 
onderr  meer  door  de raden bij  de uitvoering van de sociale zekerheid te betrekken. In zijn ontwerp voor 
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dee kinderbijslagregeling maakte hij  hiermee een begin door  de bedrijfsraden niet alleen in te schakelen 
bijj  implementatie van de wet, maar  hen bij  de uitvoering zelfs voorrang te geven op de 
bedrijfsverenigingenn en de Rijksverzekeringsbank. 

Tabell  13.4 Ontwerp-Kinderbijslagwet (Romme, 1938) 

Aard:Aard: Verplichte verzekeringen tegen de geldelijke gevolgen van ouderschap. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Loontrekkers (geen loongrens; uitzonderingen te bepalen bij AMvB). Dienstboden en buitenechtelijke 
kinderenn uitgestoten. 

Premie:Premie: Werkgever. 
Uitkering:Uitkering: Afhankelijk van loon: met minimum en maximum per kind. Vanaf het derde kind (jonger dan 15 jaar). 

Uitvoering:Uitvoering: Bedrijfsraden. 
Indienn in een bedrijfstak geen bedrijfsraad bestaat ofwel bestaat maar gebrekkig functioneert: erkende 
bedrijfsverenigingen. . 
Indienn in een bedrijfstak geen erkende bedrijfsvereniging bestaat: Rijksverzekeringsbank (beheert 
Rijkskinderbijslagfonds)) en Raden van Arbeid (uitvoering op lokaal en regionaal niveau). 

Toezicht:Toezicht: Rijksverzekeringsbank. 

Beroep:Beroep: Op besl issingen van bedrijfsraden, Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid: Raden van Beroep en 
Centralee Raad van Beroep. 
Opp beslissingen van bedrijfsverenigingen: scheidsgerechten van de bedrijfsverenigingen. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: Regeling voor gemoedsbezwaren. 

Inn de Hooge Raad van Arbeid stuitte vooral dit laatste onderdeel van het wetsvoorstel op verzet van de 
vertegenwoordigerss van de niet-katholieke vakbonden en werkgeversorganisaties. Zij  achtten het 
onwenselijkk  om weer  een nieuw uitvoeringsorgaan te introduceren in de sociale zekerheid, temeer 
omdatt  de bedrijfsverenigingen een goed functionerend alternatief waren. Bovendien vroegen zij  zich af 
hoee de minister  de uitvoering kon opdragen aan instellingen die in de meeste bedrijfstakken wegens 
gebrekk aan belangstelling ontbraken; sinds de invoering van de Bedrijfsradenwet in 1933 was men 
slechtss in dertien bedrijfstakken tot de instelling van een raad overgegaan.83 In zijn uiteindelijk e advies 
gaff  de Hooge Raad niettemin zijn zegen aan het ontwerp, al zag een meerderheid het artikel over  de 
bedrijfsradenn het liefste uit het wetsvoorstel verdwijnen.84 Romme handhaafde echter  het artikel en 
stuurdee het ontwerp in december  1938 vrijwel ongewijzigd naar  de Tweede Kamer. 

Inn de Tweede Kamer werd het ontwerp van de minister  over  het algemeen welwillend ontvangen.85 

Zelfss de SDAP steunde de hoofdlijnen van het ontwerp, ondanks de vrees dat van de regeling wel eens 
eenn loondrukkende werking zou kunnen uitgaan. Niettemin bestonden ook bij  een meerderheid in de 
Kamerr  grote bezwaren tegen de centrale rol van de bedrijfsraden bij  de uitvoering van de wet. Via een 
amendementt  probeerden de ARP-Kamerleden C. Smeenk en C. van den Heuvel deze rol terug te 
dringen,, al gingen zij  niet zo ver  de bedrijfsraden geheel uit het wetsontwerp te schrappen.86 Volgens het 
amendementt  zouden de raden pas bij  de uitvoering van de Kinderbijslagwet mogen worden betrokken, 
wanneerr  zij  ook wettelijk tot de uitvoering van de Ziektewet waren toegelaten. Het amendement kreeg 
inn jul i 1939 de steun van een meerderheid in de Kamer. Niet veel later  werd het gewijzigde wetsvoorstel 
mett  66 tegen 22 stemmen door  de Tweede Kamer aanvaard. 

Eenn halfjaar  later, in december  1939, gaf ook de Eerste Kamer zijn zegen aan het ontwerp-
Kinderbijslagwet,, maar  Romme was toen al geen minister  meer.87 Het kabinet waarvan hij  deel 
uitmaaktee was inmiddels gevallen als gevolg van een conflict over  een ander  speerpunt van Rommes 
beleid,, de werkloosheidspolitiek. 

Inn het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de katholieken in het parlement zich vanaf het begin van de 
economischee crisis verzetten tegen het tamelijk passieve beleid van de kabinetten-Colijn op het terrein 
vann de werkloosheidsbestrijding. Hoewel de katholieken deel uitmaakten van deze kabinetten durfden 
zij ,, en met name fractieleider Aalberse, het niet aan om met Coiijn op dit punt te breken. De opstelling 
vann de katholieken veranderde echter  toen Goseling Aalberse in 1936 als fractieleider opvolgde. Op zijn 
aandringenn werd de wens van een actieve werkloosheidspolitiek expliciet opgenomen in het 
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verldezingsprogramm van 1937 en in de formatie van het kabinet-Colijn-I V overgenomen in het 
regeerakkoord. . 

Dee bestrijding van de werkloosheid werd door  Romme vervolgens verheven tot de eerste prioritei t 
vann zijn beleid. In het eerste jaar  van zijn ambtsperiode liet hij  zijn ambtenaren verschillende plannen 
ontwerpenn om vooral de jeugdwerkloosheid met kostbare werkverschaffingsprojecten te beteugelen -
tott  ergernis van Colijn . Hij  zag zijn moeizaam opgebouwde beleid van zuinigheid en aanpassing door  de 
plannenn van Romme bedreigd en zon op een kans om de macht van de katholieke ministers in zijn 
vierdee kabinet terug te dringen.89 

Diee kans deed zich voor  toen het kabinet zich in het voorjaar  van 1939 boog over  de financiering van 
eenn nieuw en omvangrijk werkverschaffingplan van Romme. Even tevoren was de katholieke 
partijleiderr  Goseling verstrikt geraakt in de zogenaamde affaire-Oss. Als minister  van Justitie had 
Goselingg de marechaussee in dit Brabantse dorp gesommeerd haar  zoektocht naar  criminele elementen 
enigszinss te temperen. In de pers werd gesuggereerd dat Goseling met deze actie de zedenmisdrijven 
vann enkele katholieke geestelijken probeerde te verdoezelen en de Tweede Kamer stelde een onderzoek 
naarr  de affaire in.90 

Nuu de positie van de katholieken in de publieke opinie was verzwakt door  de affaire-Oss greep 
Colij nn zijn kans. In het kabinet zette hij  Romme onder  druk om zijn plannen ter  bestrijding van de 
jeugdwerkloosheidd grotendeels te schrappen. Romme weigerde echter  en toen Colijn op zijn beurt niet 
opp zijn eis terugkwam boden de katholieke ministers hun portefeuilles aan.91 Colijns inschatting dat de 
katholiekenn net als in 1935 op hun schreden terug zouden keren en de reconstructie van het kabinet 
zoudenn accepteren bleek dit keer  echter  onjuist. In juni 1939 besloot de katholieke Tweede Kamerfracti e 
niett  meer  met Colijn in zee te gaan, ook al zou dat samenwerking met de socialisten impliceren.92 

Pogingenn van Colijn en van de katholieke aristocraat D.A.P.N. Kooien om de katholieken alsnog op 
anderee gedachten te brengen mislukten vervolgens alle.93 

Maarr  Colijn had nog een laatste verrassing in petto. In jul i 1939 formeerde hij  buiten de Tweede 
Kamerfractiess om een nieuw kabinet dat louter  uit antirevolutionairen, christelijk-historischen en 
liberalenn bestond.94 Met uitzondering van Colijn kwamen alle ministers in dh nieuwe kabinet van buiten 
dee Haagse politiek. De formatie van dit zakenkabinet schrijf t J. Houwink ten Cate, 'was typisch Colijn , 
typischh voor  diens poging om met behulp van het liberale blok uit Amsterdam en Rotterdam aan het 
Haagsee milieu te ontstijgen'.95 Toen dit vijfd e kabinet-Colijn zich in jul i 1939 in de Tweede Kamer 
presenteerdee diende de fractievoorzitter  van de RKSP, L.N. Deckers, direct een motie van wantrouwen 
in.. De motie kreeg de steun van een meerderheid van RKSP, SDAP en VDB en daarmee was de val van 
hett  kabinet, vij f dagen na zijn aantreden, een feit.96 

Mett  de vroegtijdig val van zijn vijfd e kabinet was de rol van Colijn in de Nederlandse politiek definitief 
uitgespeeld.. Koningin Wimelmina gaf nu CHÜ-leider  Jhr. DJ. de Geer  opdracht tot de formatie van een 
kabinett  op brede basis, een noodkabinet in verband met de oplopende internationale spanningen. Amper 
tweee weken later  kon De Geer  in de Tweede Kamer een nieuwe veelkleurige ministersploeg 
presenteren::  een vijf-partije n kabinet waarin naast katholieke, vrijzinnig-democratische, christelijk -
historischee en antirevolutionair e voor  het eerst in de Nederlandse geschiedenis ook socialistische 
ministerss waren opgenomen.97 Veel nieuws uitrichten kon dit kabinet-De Geer  echter  niet. Op 1 
septemberr  1939, drie weken na de beëdiging van het kabinet, viel Nazi-Duitsland Polen binnen en was 
dee Tweede Wereldoorlog begonnen. Alle beschikbare financiële middelen werden nu ingezet om de 
mobilisatiee van tienduizenden militaire n te financieren en het leger  te voorzien van moderne 
bewapening.. Pas na de Tweede Wereldoorlog zou een coalitie van socialisten en katholieken de verdere 
uitbouww van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid ter  hand kunnen nemen. 





Hoofdstukk 14 

Samenvatting,, conclusies en implicaties 

Hoee kunnen de trage ontwikkeling van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid in de periode vóór 
dee Tweede Wereldoorlog en de meervoudige en overwegend niet-statelijke vorm die het stelsel in deze 
periodee heeft aangenomen worden verklaard? Dat was de centrale vraag in dit boek en de centrale vraag 
inn het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid. In de inleiding van dit 
boekk heb ik betoogd dat deze geschiedenis niet goed kan worden begrepen wanneer zij louter vanuit het 
perspectieff van de verzuiling wordt bezien, zoals in de bestaande literatuur doorgaans gebeurt. Om die 
redenn heb ik in Hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit boek een alternatief perspectief geschetst. In dit perspectief 
wordtt de Nederlandse maatschappij aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuww begrepen als een maatschappij-in-overgang: van een oude orde van standen en traditionele 
dominantiee naar een nieuwe orde van klassen en democratie. Voordat ik in dit afsluitende hoofdstuk zal 
proberenn de centrale vraag van dit boek te beantwoorden, zal ik in de volgende paragraaf eerst een korte 
samenvattingg geven van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de periode die in de boek is 
beschrevenn en geanalyseerd. 

14.11 Oude orde en verzuiling 
Dee oude orde was in Nederland vanaf de middeleeuwen ontstaan en kende twee elementen: het feodalis
mee op het platteland en het politiek kapitalisme in de steden. Beide sociale structuren werden 
gekenmerktt door een tamelijke statische verdeling van macht, bezit en status en geschraagd door wat 
Weberr traditionele dominantie heeft genoemd: het geloof in de juistheid van de traditie. De hoogste 
standen,, die ik in dit boek met de term aristocratie heb aangeduid, waren de adel op het platteland en het 
patriciaatt in de steden: tezamen een kleine en vrij gesloten groep van families die via talrijke familiale 
enn zakelijke banden met elkaar waren verbonden en de belangrijkste economische monopolies en 
politiekee posities veelal onderling verdeelden. 

Opp ruime afstand van de aristocratie bevonden zich de standen van het midden: de grote boeren op 
dee vruchtbare gronden in het noorden en westen van het land en de in gilden verenigde middenstand in 
dee steden. Deze groepen hadden meestal geen stem in het bestuur van de staat, de stad en de streek, 
maarr oefenden wel traditioneel gezag uit over de laagste standen: de werklieden en armen. Zowel de 
aristocratiee als de middenstanden waren gebaat bij het voortbestaan van de standenstructuur en om dit te 
bewerkstelligenn hadden zij verschillende instrumenten tot hun beschikking. Een van die instrumenten 
wass de kerkelijke en lokale armenzorg. 

Dee standenstructuur kwam in Nederland vanaf het midden van de negentiende eeuw serieus onder druk 
tee staan. Mede als gevolg van de modernisering en liberalisering van de economie, die door de aristocra
tenn noodgedwongen zelf op gang waren gebracht, was een deel van de lagere standen op drift geraakt. 
Veell landarbeiders waren onder druk van de agrarische crisis van de jaren zeventig en tachtig van de 
negentiendee eeuw - een indirect gevolg van de economische modernisering - losgekomen uit de oude 
structurenn van het platteland en naar de steden getrokken op zoek naar werk. Op deze massale toestroom 
warenn de steden niet berekend, met als gevolg dat ook hier de oude maatschappelijke orde ernstig werd 
verstoord. . 

Dezee verstoring van de oude gezagspatronen bleek al snel onherstelbaar. Enigszins bevrijd uit de 
statischee standsverhoudingen werden de lagere standen zich bewust van hun achtergestelde positie in de 
maatschappijj en gingen zij streven naar verregaande sociale hervormingen. Om die af te dwingen 
verenigdenn de werklieden en armen zich in politieke partijen en vakbonden of werden actief in 
bestaandee politieke partijen. In hun streven naar vergaande wijziging van maatschappelijke structuren 
vondenn zij echter de aristocraten, de middenstanders en de boeren op hun weg. Dit was de 
uitgangspositiee toen de strijd om de sociale zekerheid in Nederland begon. 
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Ditt  perspectief van een maatschappij-in-overgang kwam in dit boek niet in de plaats van het verzui-
lingperspectief,, maar  was daar  een aanvulling op. Om het politieke en maatschappelijke krachtenveld in 
dezee periode beter  te kunnen begrijpen, zo betoogde ik aan het einde van Hoofdstuk 4, is het zinvol bij 
dee beschrijving daarvan niet één maar  twee dimensies te hanteren: de tegenstelling confessioneel-
vrijzinnig ,, waaruit later  de verzuiling zou resulteren, en de tegenstelling aristocratisch (conservatief)-
democratischh die uit de sociale kwestie voortkwam. Het beeld dat dan ontstaat is afgebeeld in Figuur 
14.1,, momentopname 1900. In de momentopname is de situatie weergegeven zoals die bestond bij  de 
aanvangg van de strij d om de sociale zekerheid; in de drie daaropvolgende momentopnamen is afgebeeld 
hoee het verder  ging. In § 14.2 en 14.3 zal ik schetsen hoe dit beeld en de veranderingen concreet door-
werktenn in deze strijd . In deze paragraaf gaat het er  voorlopig slechts om samen te vatten hoe de 
krachtsverhoudingenn zich in de bestudeerde periode ontwikkelden. 

Inn de strij d om de sociale zekerheid hadden de aristocraten vanaf het begin de overhand. Anders dan de 
lageree standen en hun medestanders in het parlement, de 'democraten', waren de aristocraten - ondanks 
eventueell  verschillende politieke kleur  - aan het einde van de negentiende eeuw nog altij d op vele 
manierenn met elkaar  verbonden: zij  waren verzwagerd, troffen elkaar  geregeld op de beurs of op de 
beslotenn sociëteiten, of waren financieel of bestuurlijk bij  eikaars ondernemingen betrokken. Deze 
bandenn stelden de aristocraten in staat om waar  nodig snel politieke actie te ondernemen en medestan-
derss in het parlement en in het bedrijfsleven te mobiliseren. Bovendien waren zij  als uitvloeisel van het 
beperktee kiesrecht en het districtenstelsel nog altij d ruim vertegenwoordigd in het parlement, met name 
inn de fracties van de Christelijk-Historisch e Unie (CHU) en de Bond van Vrij e Liberalen (BVL) . Rond 
dee eeuwwisseling bezetten de aristocraten nog altij d rond de 80 procent van de zetels die deze twee 
partijenn in de Tweede Kamer telden. Maar  ook in de fracties van de Liberale Unie, de Anti -
Revolutionairee Partij  (ARP) en zelfs van de katholieke partij  was in deze periode ongeveer  de helft van 
dee leden afkomstig uit de adel of het patriciaat. 

Dee aristocraten gingen vlak na de eeuwwisseling als eersten over  tot de oprichting van formele 
belangenorganisaties,, die vervolgens via een groot aantal personele unies met elkaar  werden verbonden 
(ziee Figuur  14.1, momentopname 1915). De belangrijkste van deze organisaties was de Vereeniging van 
Nederlandschee Werkgevers (VNW) die door  de grote aristocratische ondernemers in de handel, 
bankwereld,, scheepvaart, veredelingsindustrie en Twentse textiel werd gedomineerd. Deze cluster  van 
organisatiess werd in het eerste decennium van de twintigste eeuw versterkt door  de komst van enkele 
verenigingenn van grote boeren en middenstanders, het Nederlandsche Landbouwcomité (NLC) en de 
Nederlandschee Middenstandsbond (NMB), zodat een waar  'conservatief netwerk' ontstond. 

Aann dit conservatieve netwerk konden de democraten voorlopig weinig weerwerk bieden. Zij  hadden 
grotee moeite met de organisatie van hun belangen in formele en goedlopende verenigingen, en de 
verenigingenn die bestonden werden veelal in toom gehouden door  aristocraten die in de besturen van 
dezee verenigingen zitting hadden. Dit gold met name voor  de katholieke en protestants-christelijke 
vakbonden,, het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV ) en het Christelij k Nationaal 
Vakverbondd (CNV). Een uitzondering op deze regel vormden de socialistische arbeiders. Zij  beschikten 
rondd 1915 al over  een goed geoliede partij , de Sociaal-Democratische Arbeidersparti j  (SDAP), en een 
onafhankelijkee vakbond, het Nederlandsen Verbond van Vakverenigingen (NW). Beide organisaties 
warenn in deze periode echter  nog te klein om een rol van beslissende betekenis te kunnen spelen. 

Inn deze situatie kwam pas na de Eerste Wereldoorlog werkelijk verandering, onder  meer  door  de 
invoeringg van het algemeen kiesrecht in 1917. Als gevolg daarvan groeide de SDAP uit tot de tweede 
parti jj  in het parlement en werden aan de andere zijde van het spectrum de aristocratische partijen in het 
vrijzinnig ee en protestants-christelijke kamp gedecimeerd (zie Figuur  14.1, momentopname 1925). 
Belangrijkerr  nog waren de ontwikkelingen in katholieke kring. 

Sindss de eeuwwisseling was de katholieke parti j  de grootste fractie in het parlement, maar  door  interne 
tegenstellingenn had zij  van deze machtige positie tot aan de jaren twinti g nog nauwelijks gebruik kunnen 
maken.. In de parti j  woedde een machtsstrijd tussen enerzijds de katholieke aristocraten uit Brabant, 
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Limbur gg en Holland en de Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) en anderzijds 
dee vertegenwoordigers van de arbeiders en de nieuwe, zuidelijke ondernemers. De positie van deze 
nieuwee ondernemers was tijdens de Eerste Wereldoorlog zowel in economisch als in organisatorisch 
opzichtt  aanzienlijk versterkt. Na de oorlog kreeg hun organisatie, het Algemeene Roomsch-Katholiek 
Werkgeversvereenigingg (ARKWV) , bovendien enkele permanente zetels toebedeeld in de katholieke 
Tweedee Kamerfractie. Ongeveer  hetzelfde gold voor  de katholieke vakcentrale RKWV . Zij 
ontworsteldee zich in de jaren tien aan de bevoogding van de hogere standen en wist eveneens een aantal 
zetelss in de katholieke Tweede Kamerfracti e te bemachtigen. Mede door  de komst van de vertegen-
woordigerss van de ARKW V en de RKWV sloeg de balans in de katholieke fractie in de loop van de 
jarenn twinti g door  in het voordeel van de democraten. 

Ditt  proces van democratisering van de katholieke parti j  (vanaf 1926 Roomsch-Katholieke Staatspartij 
(RKSP)) werd in de jaren dertig versneld door  de economische crisis. De crisis dwong de katholieke 
organisatiess te kiezen voor  een andere en gezamenlijke sociaal-economische politiek. Zo werden de 
bandenn tussen de organisaties versterkt en kreeg het proces van verzuiling in katholieke krin g min of 
meerr  zijn voltooiing (zie Figuur  14.1, momentopname 1940). 

Tegelijkertij dd viel het eens zo machtige conservatieve netwerk in de jaren dertig uiteen. De 
economischee crisis ondermijnde het bondgenootschap tussen de aristocraten, boeren en middenstanders 
enn dwong deze groepen ieder  hun eigen weg te gaan. Het uiteenvallen van het conservatieve netwerk en 
dee voltooiing van de katholieke zuil maakten eind jaren dertig de weg vri j  voor  een coalitie tussen de 
tweee grootste blokken in de Nederlandse politiek en maatschappij: de katholieken en socialisten. Door 
hett  uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zou deze coalitie pas na 1945 haar  stempel op de 
Nederlandsee politiek en maatschappij  kunnen drukken. 

Dezee korte samenvatting van de ontwikkeling van de politieke krachtsverhoudingen in de periode 1880-
19400 laat zien hoezeer  de aftakeling van de oude orde en het proces van verzuiling in Nederland met 
elkaarr  waren verweven. Beide ontwikkelingen liepen niet alleen parallel, maar  beletten en vertraagden 
elkaarr  ook lange tijd . Door  de verbondenheid van oude en nieuwe groepen in de nog onvoltooide zuilen 
enn het traditionele overwicht van de eerste over  de laatste, konden de oude groepen over  een veel grotere 
politiekee invloed beschikken dan op basis van hun relatieve grootte mocht worden verwacht. Met name 
inn katholieke en protestants-christelijke krin g stond het traditionele ontzag van de lagere voor  de hogere 
standenn de ontwikkeling van krachtige belangengroepen van arbeiders en nieuwe ondernemers en de 
formulerin gg van eigen, onafhankelijke standpunten lange tij d in de weg. Bovendien vertraagden de 
solidariteitt  en samenwerking tussen aristocraten, middenstanders en boeren van verschillende politieke 
kleurr  de integratie van de diverse belangengroepen in de zuilen. 

Toenn de verzuiling in de jaren twinti g eenmaal een kritisch punt was gepasseerd, was het met de 
invloedd van de hogere en middenstanden en hun organisaties echter  snel gedaan. Zo verschaften met 
namee in katholieke krin g de nieuwe zuilgebonden structuren belangengroepen van arbeiders en nieuwe 
ondernemerss de mogelijkheid om de oude groepen in eigen gelederen te trotseren. De totstandkoming 
vann het compromis over  de Ziektewet tussen de katholieke vakbonden en werkgevers in 1928 en hun 
gezamenlijkk  verzet tegen het beleid van de kabinetten-Colijn in de jaren dertig zijn hiervan wellicht de 
meestt  sprekende voorbeelden. 
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Inn de negatieve invloed van de oude groepen op het functioneren van de zuilen in de periode vóór de 
Tweedee Wereldoorlog ligt mogelijk ook de oplossing van een andere kwestie uit de politicologische 
literatuur .. In zijn boek Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiekXI968) betoogt A. 
Lijphartt dat het Nederlandse politieke systeem na de Pacificatie van 1917 tot aan de late jaren zestig van 
dee twintigste eeuw min of meer op dezelfde wijze functioneerde. Hij karakteriseert het systeem in deze 
periodee als een bijzonder stabiele democratie, waarin dankzij het bestaan van de zuilen en structureel 
overlegg tussen de zuilelites ernstige spanningen konden worden weggenomen en grote maatschappelijke 
problemenn konden worden opgelost.1 

Dezee visie is in het verleden door verschillende auteurs bestreden. Zij wijzen, naar mijn opvatting 
terecht,, op het grote verschil tussen de wijze waarop het verzuilde bestel vóór en na de Tweede Wereld
oorlogg functioneerde.2 Daar waar na de oorlog inderdaad sprake was van de door Lijphart beschreven 
constellatie,, werd het verzuilde systeem vóór de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt door grote politieke 
verdeeldheidd en een gebrek aan probleemoplossend vermogen - een beeld dat door de bevindingen van 
ditt boek wordt ondersteund. Hoe kan dit opmerkelijke verschil worden verklaard? 

Opp basis van de analyse in dit boek kan het verschil worden toegeschreven aan de rol die de oude 
elitee in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse politiek en maatschappij speelde. 
Niett alleen belette en vertraagde het optreden van deze elite het proces van verzuiling, zij vervulde 
evenminn de functie die Lijphart haar in zijn boek toeschrijft. In plaats van naar pacificatie, consensus en 
eenn proportionele verdeling van geld en macht over de zuilen te streven, verdedigde deze elite haar 
eigenn belangen en die van de middengroepen die uit de oude orde waren voortgekomen - zelfs wanneer 
hett resultaat van dit streven een polarisatie van de politieke verhoudingen impliceerde. Pas toen het 
leiderschapp van de zuilen in de loop van de jaren twintig en dertig door anderen werd overgenomen 
vertoondee het politieke bestel de eerste kenmerken van het systeem dat Lijphart in zijn boek schetst. 

14.22 Tempo 
Inn dit boek ben ik op zoek gegaan naar een oplossing voor twee brandende kwesties in het onderzoek 
naarr de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid. De eerste kwestie betreft het opmerkelijk 
lagee tempo waarin dit stelsel werd opgetrokken. In vergelijking tot andere Europese landen liet de komst 
vann een min of meer volledig sociaal stelsel in Nederland lang op zich wachten. Daar waar landen als 
Duitslandd en Groot-Brittannië al aan het begin van de twintigste eeuw over een redelijk compleet stelsel 
beschikten,, duurde het in Nederland tot na de Tweede Wereldoorlog voordat enkele grote gaten in het 
socialee vangnet werden gedicht. In mijn zoektocht naar een oplossing voor deze eerste brandende 
kwestiee heb ik mij in dit boek beperkt tot de vooroorlogse periode: Hoe kan de trage ontwikkeling van 
hethet Nederlandse stelsel van sociale zekerheid in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog worden 
verklaard? verklaard? 

Hett antwoord op deze vraag komt kort samengevat op het volgende neer: de ontwikkeling van de sociale 
zekerheidd in Nederland verliep in de vooroorlogse periode zo traag, omdat de representanten van de 
oudee orde alles in het werk stelden om de komst van 'moderne' sociale regelingen zoveel mogelijk te 
blokkerenn of, wanneer dat niet geheel mogelijk was, naar hun hand te zetten. 

Aristocraten,, boeren en middenstanders waren tegen de komst van door de staat genormeerde en 
gesanctioneerdee sociale arrangementen, omdat dit hen de mogelijkheid zou ontnemen zelf via allerlei 
vormenn van particulier initiatief, met name de lokale en particuliere armenzorg en later de 
ondernemingskassen,, te bepalen of hun werklieden of de armen in hun stad of streek ondersteuning 
zoudenn ontvangen. Daarmee zou hen een belangrijk middel worden ontnomen om hun traditionele 
gezagg over de lagere standen te doen gelden en te continueren. Bij het streven naar het voortbestaan van 
ditt traditionele gezag speelden zowel economische, politieke als statusoverwegingen een rol. Deze 
overwegingenn hingen nauw met elkaar samen, zoals bezit, macht en status in de oude orde moeilijk van 
elkaarr te scheiden waren geweest. Niettemin bleek in dit boek dat economische motieven met name voor 
dee aristocraten meestal van ondergeschikte betekenis waren. Op verschillende momenten in de 
beschrevenn periode waren zij bereid om bijvoorbeeld een hogere premie of een langere uitkeringsduur te 
accepterenn wanneer de sociale regelingen maar de vorm kregen die zij prefereerden. 
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Hett  verzet van de oude groepen tegen de komst van moderne sociale regelingen was aanvankelijk zeer 
succesvol.. In de periode 1880-1900 slaagden aristocraten van liberale, katholieke en protestants-
christelijk ee huize er  in om de discussie over  de sociale zekerheid lange tij d te traineren en zo wetgeving 
geheell  te voorkomen. Rond de eeuwwisseling kwam hun positie in de Haagse politiek echter  onder  druk 
tee staan. In en buiten het parlement groeide de invloed van de arbeidersbeweging en van de nieuwe 
ondernemerss snel en deze groepen waren voorstanders van sociale zekerheid (met name de 
arbeidersbeweging)) of hadden geen principiële bezwaren tegen de komst van verplichte sociale 
regelingenn als de kosten daarvan maar  zoveel mogelijk werden beperkt (met name de nieuwe 
ondernemers). . 

Onderr  invloed van deze ontwikkeling kwam een deel van de aristocraten tot het besef dat de komst 
vann landelijke, door  de staat gesanctioneerde regelingen op den duur  onvermijdelij k was. Om die reden 
lietenn zij  hun verzet gedeeltelijk varen en stuurden zij  aan op een compromis: zij  zouden steun verlenen 
aann de totstandkoming van verplichte landelijke arrangementen als zij  deze maar  zelf mochten 
uitvoeren.. In de terminologie van dit boek: zij  streefden naar  vormen van 'gesanctioneerd particulier 
initiatie ff  (zie voor  de verdere uitwerkin g van dit begrip § 6.7). 

Hett  eerste resultaat van de nieuwe strategie was de Ongevallenwet-1901, de eerste landelijke en 
verplichtee sociale verzekering in de Nederlandse geschiedenis. Dankzij  een geraffineerde campagne 
tegenn het wetsontwerp van minister  Lely, dat de uitvoering van de verzekering volledig in handen van 
eenn staatsorgaan (de Rijksverzekeringsbank) legde, verwierven de aristocratische ondernemers het recht 
omm het risico van de verzekering zelf te dragen - een recht dat in de praktijk neerkwam op welhaast 
volledigee uitvoering van de wet door  de ondernemers zelf. In de daaropvolgende vijfentwinti g jaar 
slaagdenn zij  er  in om, in nauwe samenwerking met de belangenorganisaties van boeren en 
middenstanders,, het parlement tot de aanvaarding van soortgelijke regelingen voor  de zeevaart (in 1915) 
enn de land- en tuinbouw (in 1922) te bewegen. Tegelijkertij d wisten zij  de totstandkoming van sociale 
zekerheidsregelingenn op andere terreinen grotendeels te voorkomen. Het resultaat van dit alles was dat 
hett  percentage van de beroepsbevolking, dat onder  sociale zekerheidsregelingen viel (het 'dekkings-
percentage')) in 1920 nog nauwelijks hoger  was dan twee procent (zie Figuur  14.2). 

Inn deze situatie kwam in 1918 plotseling verandering toen de aristocraten, boeren en middenstanders 
doorr  een poging tot revolutie van socialistenleider  Troelstra in het defensief werden gedrongen. In korte 
tij dd loodste de katholieke minister  van Arbeid Aalberse een aantal sociale zekerheidsregelingen door  het 
parlement,, waardoor  het dekkingspercentage in één klap tot bijna dertig procent steeg (zie Figuur  14.2). 
Inn de tien jaren die volgden herwonnen de oude groepen en hun organisaties echter  het initiatief . Mede 
doorr  hun inspanningen kwam het wetgevingsproces opnieuw tot stilstand en werden enkele werkloos-
heidsregelingenn zelfs teruggedraaid. 

Pass aan het einde van de jaren twinti g leek de rol van de oude elite uitgespeeld. Haar  positie was in de 
jarenn daarvoor  door  een aantal economische en politieke ontwikkelingen ernstig verzwakt, terwij l haar 
concurrentenn in met name de katholieke parti j  hun invloed aanzienlijk hadden uitgebreid. Deze gang van 
zakenn had ook gevolgen voor  de ontwikkeling van de sociale zekerheid. In 1928 vonden de belangen-
organisatiess van arbeiders en nieuwe ondernemers van katholieke huize elkaar  in een compromis over 
dee uitvoering van de Ziektewet, een compromis dat vervolgens met steun van de socialisten in een wet 
werdd vastgelegd. 
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Dee definitieve doorbraak in het wetgevingsproces het echter nog enkele jaren op zich wachten. Dit lag 
niett zozeer aan de kracht van de oude groepen, maar aan de moeilijkheden die de katholieken en 
socialistenn ondervonden bij het vinden van een werkbare politieke coalitie. Hoewel zij tezamen over een 
ruimee meerderheid in het parlement konden beschikken stonden met name concurrentieoverwegingen 
(dee 'democratische paradox', zie Hoofdstuk 11) een dergelijke coalitie in de weg. Het gevolg was dat de 
verzwaktee aristocraten via hun bondgenoten in het parlement en in de regering in de jaren dertig nog 
éénmaall hun stempel op het sociale beleid konden drukken. 

Zijj konden echter niet voorkomen dat de werkloosheidsvoorziening in de crisisjaren dertig meer en 
meerr onder invloed van de centrale overheid kwam en op dit terrein de facto een vorm van sociale 
zekerheidd ontstond. Evenmin konden zij beletten dat de belangenorganisaties die zij in de voorgaande 
decenniaa hadden opgebouwd grotendeels aan hun directe invloed werden onttrokken. Uiteindelijk 
leiddenn de ontwikkelingen aan het einde van de jaren dertig tot de definitieve val van de oude elite en de 
vormingg van een katholiek-socialistische coalitie. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
kreegg deze coalitie echter niet meer de kans haar plannen voor de sociale zekerheid te realiseren. 

1433 Vorm 
Dee tweede brandende kwestie in dit boek betreft de opmerkelijke vorm die het Nederlandse stelsel van 
socialee zekerheid in de bestudeerde periode kreeg. Met zijn mengelmoes van regelingen, reikwijdtes en 
uitvoeringsorganisatiess verschilde (en verschilt) het stelsel aanmerkelijk van veel andere Europese 
stelsels,, die veel eenvormiger en etatistischer van opzet waren (en zijn). Hoe is deze meervoudige en 
overwegendoverwegend met-statelijke vorm van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid te verklaren? 

Hett antwoord op de tweede onderzoeksvraag valt uiteen in twee delen. Het eerste gedeelte betreft de 
meervoudigee vorm van het Nederlandse stelsel. Aan het einde van de in dit boek bestudeerde periode 
bestondd dit stelsel grofweg uit vier verschillende typen regelingen, met ieder een specifieke 
uitvoeringsorganisatie: : 

1.. regelingen uitgevoerd door individuele werkgevers en werkgeversorganisaties; 
2.. regelingen uitgevoerd door bipartiet samengestelde, democratische bedrijfsverenigingen, opgericht 

enn bestuurd door vertegenwoordigers van de centrale werkgeversorganisaties en vakbonden; 
3.. regelingen uitgevoerd door tripartiet samengestelde, democratische Raden van Arbeid, bestuurd door 

vertegenwoordigerss van de werkgeversorganisaties, de vakbonden en de overheid; 
4.. regelingen uitgevoerd door overheidsorganen. 

Dezee meervoudige vorm van het stelsel weerspiegelt het beeld van een maatschappij-in-overgang dat ik 
inn dit boek heb geschetst. Anders gezegd: de meervoudige vorm is het resultaat van de verschuivende 
krachtsverhoudingenn tussen de oude en nieuwe groepen in de Nederlandse politiek en maatschappij (zie 
Figuurr 14.3). 

Inn de eerste fase van de bestudeerde periode (ca. 1900-1925) werd het wetgevingsproces in 
Nederlandd gedomineerd door de oude groepen. De regelingen die in deze fase tot stand kwamen kregen 
dann ook de vorm die deze groepen prefereerden: verplichte verzekeringen die door de werkgevers zelf 
mochtenn worden uitgevoerd (zie boven, type 1). Het ging hierbij om de Ongevallenwet, de 
Zeeongevallenwet,, de Land- en Tuinbouwongevallenwet en om de subsidieregelingen voor de 
werklozenzorg.. Volgens de door mij gehanteerde definitie waren deze regelingen strikt genomen geen 
vormenn van sociale zekerheid, maar vormen van gesanctioneerd particulier initiatief. Ik kom hier later 
nogg op terug. 

Dee eerste fase werd in 1918 onderbroken door een kort intermezzo, de revolutiepoging van SDAP-leider 
Troelstraa en de daaropvolgende maanden van revolutie-angst. In de buitengewone situatie die als gevolg 
vann de revolutiepoging ontstond werden de oude groepen in het defensief gedrongen en kwamen 
regelingenn tot stand, die in opzet sterk afweken van de arrangementen die eerder waren getroffen. De 
Invaliditeitswett en de Ouderdomswet, de eerste echte sociale zekerheidsregelingen in de Nederlandse 
geschiedenis,, werden uitgevoerd door de Raden van Arbeid waarin de werkgevers, de arbeiders en de 
staatt gelijkelijk waren vertegenwoordigd (type 3). 
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Inn de tweede fase van de bestudeerde periode (ca. 1925-1940) werden de oude groepen gaandeweg 
overvleugeldd door  de arbeiders en nieuwe ondernemers van katholieke en socialistische huize. Deze 
groepenn bereikten in 1928 een akkoord over  een nieuwe organisatie voor  de Ziektewet-Talma van 1913, 
diee nog altij d niet was ingevoerd. Een jaar  later  werd de uitvoering van deze verzekering wettelijk 
opgedragenn aan bedrijfsverenigingen die door  de centrale werkgeversorganisaties en vakbonden 
gezamenlijkk  waren opgericht en op voet van gelijkheid werden bestuurd (type 2). De eerstvolgende 
socialee zekerheidsregeling, de Kinderbijslagwet van 1939, kreeg dezelfde uitvoeringsorganisatie. 

Ookk op het terrein van de werkloosheidsverzekering werd in de jaren 1938-1939 min of meer 
overeenstemmingg bereikt over  de totstandkoming van een verplichte verzekering, die door  de 
bedrijfsverenigingenn moest worden uitgevoerd. Door  het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zou 
dezee regeling echter  nog enkele jaren op zich laten wachten (zie Figuur  14.3). Met de totstandkoming 
vann de Werkloosheidswet in 1949 werd de zorg voor  werklozen afgesplitst van de zorg voor  andere 
behoeftigee burgers. In 1965 werd voor  deze resterende categorieën een aparte regeling getroffen, de 
Algemenee Bijstandswet. Deze wet was, althans wat de uitvoeringsorganisatie betreft, in feite slechts de 
formaliseringg van een in de jaren dertig gegroeide praktijk . De financiering en normering van de armen-
enn werklozenzorg waren toen definitief in handen gekomen van de gemeenten en het Rijk (type 4) en 
daarr  zou de Bijstandswet geen verandering in brengen.3 

Vlakk na de Tweede Wereldoorlog werd het stelsel ook enigszins vereenvoudigd en werd het aantal 
typenn regelingen teruggebracht van vier  naar  drie. Met de acceptatie door  het parlement van de 
Organisatiewet-19522 was de rol van de risicoverenigingen bij  de uitvoering van de ongevallenwetten 
definitieff  uitgespeeld. Voortaan zouden alle werknemersverzekeringen (de Werkloosheidswet, de 
Ziektewett  en de ongevallenwetten, zie Figuur  14.3) door  de bedrijfsverenigingen worden uitgevoerd.4 

Hett  tweede gedeelte van het antwoord op de tweede onderzoeksvraag betreft de overwegend niet-
statelijkee opzet van het Nederlandse stelsel aan het einde van de in dit boek bestudeerde periode. Dit 
niet-statelijkee karakter  kwam het meeste tot uitdrukkin g in de uitvoeringsorganisatie van de 
ongevallenwetten,, de Ziektewet en de Kinderbijslagwet, en in mindere mate van de Invaliditeitswet en 
dee Ouderdomswet. Bij  de uitvoering van de eerste wetten (type 1 en 2) kwam de overheid er  in het 
geheell  niet aan te pas; bij  de uitvoering van de Invaliditeitswet en Ouderdomswet (type 3) had de 
overheidd slechts zeer  indirect invloed op het beleid van de Raden van Arbeid via de door  haar  benoemde 
'Kroonleden'. . 

Hett  Nederlandse stelsel heeft deze overwegend niet-statelijke opzet van de uitvoering voor  een 
aanzienlijkk  deel te danken aan het verzet van de oude groepen tegen de komst van sociale zekerheid en 
hunn latere pogingen om de diverse regelingen de door  hen gewenste vorm te geven. Het eerste resultaat 
vann dit streven was de Ongevallenwet-1901, die in de praktij k door  de werkgevers zelf mocht worden 
uitgevoerd.. Hoewel zij  voor  dit doel een geheel nieuwe organisatie, de Centrale Werkgevers Risicobank, 
inn het leven riepen bouwden zij  bij  de uitvoering van de Ongevallenwet in zekere zin voort op de 
particulier ee arrangementen die reeds bestonden, met name de ondernemingskassen. In die zin was er 
sprakee van wat de institutionalist Pierson 'padafhankelijkheid' heeft genoemd: de sturende kracht van 
bestaandee instituties bij  het ontstaan van nieuwe instituties.5 Deze padafhankelijkheid zou het verdere 
wetgevingsprocess blijven kenmerken. 
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Dee padafhankelijkheid uitte zich onder meer in de beperkingen die de opponenten van de oude groepen 
ondervondenn in hun streven naar sociale zekerheid. Zo hadden bijvoorbeeld de socialisten aanvankelijk 
eenn uitgesproken voorkeur voor uitvoering door staatsorganen, maar in de door de oude groepen 
gedomineerdee discussie kregen zij met dit standpunt geen voet aan de grond. Om het wetgevingsproces 
nogg enigszins te kunnen beïnvloeden lieten de socialisten deze voorkeur daarom gaandeweg varen en 
gingenn ook zij in de jaren twintig pleitten voor uitvoering door de direct-belanghebbenden. Deze min of 
meerr gedwongen ommezwaai kwam onder meer tot uitdrukking in de Proeve-Posthuma-Kupers, het 
socialistischee organisatieplan van 1923 en in de pleidooien van de vakbonden in de jaren dertig voor 
overhevelingg van de uitvoering van reeds bestaande verzekeringswetten naar de bedrijfsverenigingen. 

Daarnaastt dwong het verzet van de oude groepen tegen de komst van sociale regelingen de nieuwe 
groepen,, op een paradoxale en indirecte manier, min of meer tot het kopiëren van enkele van hun 
voorkeuren.. Zo gingen bijvoorbeeld de vakbonden bij het ontbreken van een verplichte 
werkloosheidswett noodgedwongen over tot de opzet van eigen verzekeringskassen en de nieuwe, 
Brabantsee ondernemers tot de inrichting van een eigen systeem van ziekteverzekering. En toen zij 
eenmaall aan deze bestuursvorm gewend waren geraakt, gingen ook zij zich verzetten tegen de volledige 
ontmantelingg ervan en zich sterk maken voor de integratie van de kassen in nieuwe verplichte 
regelingen. . 

Dee padafhankelijkheid uitte zich tenslotte in de gedeeltelijke herstructurering van de 
uitvoeringsorganisatiee in 1952 (zie boven). Hoewel van verschillende kanten voor overheveling van de 
uitvoeringg naar staatsorganen werd gepleit, bleven de meeste sociale regelingen na de Tweede 
Wereldoorlogg onder niet-statelijke organen zoals de bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid 
ressorterenn (zie Figuur 14.3).6 

14.44 Drie wegen naar  sociale zekerheid 
Watt betekenen de bevindingen in dit boek omtrent de samenhang tussen de oude orde en de 
ontwikkelingg van de sociale zekerheid in Nederland nu voor de theorievorming rond de geschiedenis 
vann de sociale zekerheid in internationaal-vergehjkend perspectief? Vanzelfsprekend kan op basis van 
ditt boek geen omvattende theorie over het ontstaan van de sociale zekerheid in andere westerse landen 
wordenn ontwikkeld, om de eenvoudige reden dat die ontwikkeling hier niet uitgebreid aan de orde is 
geweest.. Niettemin wil ik aan het einde van dit boek op grond van de Nederlandse casus en een korte 
rondgangg door de geschiedenis van drie Europese landen een hypothese formuleren over de samenhang 
tussenn enerzijds de kracht van de oude en nieuwe orde en anderzijds de vorm en het tempo in de 
ontwikkelingg van de sociale zekerheid elders. 

Inn hoofdstuk 6 van dit boek heb ik sociale zekerheid als volgt gedefinieerd: 

Socialee zekerheid omvat door de staat gesanctioneerde collectieve regelingen tegen de financiële 
gevolgenn van ongevallen, invaliditeit, ziekte, werkloosheid, ouderdom en ouderschap, waarvan de 
facto o 
1.. het aggregatieniveau hoog is 
2.. de individuele gevalsbehandeling op legaal-rationele wijze plaatsvindt. 

Ikk heb deze definitie van sociale zekerheid gegeven om duidelijk te maken wat naar mijn opvatting 
preciess onder dat begrip moet worden verstaan en om het te kunnen onderscheiden van vormen van 
socialee zorg, die naar mijn opvatting niet als sociale zekerheid moeten worden opgevat, zoals het 
gesanctioneerdd particulier initiatief. Daarnaast kan met behulp van deze definitie echter ook de 
specifiekee ontwikkeling van de sociale zorg in Nederland inzichtelijker worden gemaakt. In Figuur 14.4 
zijnn de twee centrale variabelen van de definitie - aggregatieniveau en individuele gevalsbehandeling -
tegenn elkaar afgezet. Vervolgens zijn in deze matrix de belangrijkste sociale regelingen ingevoegd die in 
Nederlandd in de periode 1880-1940 reeds bestonden of tot stand werden gebracht. 

Linksbovenn in de grafiek zijn de vormen van sociale zorg geplaatst, die in Nederland in de oude orde 
bestonden:: de lokale armenzorg, de arbeidersonderlinges en de ondernemingskassen van de oude onder
nemers.. Al deze vormen van sociale zorg neigden min of meer naar de categorie van, wat ik in lijn met 
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dee terminologie van dit boek 'particulier initiatief heb genoemd. Deze regelingen gingen over het 
algemeenn het lokale niveau niet te boven en wie van deze regelingen kon profiteren werd veelal op 
traditionelee wijze door de hoogste standen of door vakgenoten onderling bepaald. 

Rechtsbovenn vinden we vervolgens de verschillende varianten van het gesanctioneerd particulier 
initiatief:: de diverse ongevallenwetten en de werkloosheidsregelingen die vanaf de Eerste Wereldoorlog 
inn Nederland bestonden. Rechtsonder zijn tenslotte de regelingen geplaatst die aan de definitie van 
socialee zekerheid voldoen. 

Figuurr  14.4 De transformatie van sociale zorg in Nederland: van particulier initiatief, via a 
gesanctioneerdd particulier initiatief naar sociale zekerheid (ca. 1880-1940) 
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Uitt Figuur 14.4 blijkt dat de transformatie van de sociale zorg in Nederland in de tijd overwegend van 
particulierr initiatief via gesanctioneerd particulier initiatief naar sociale zekerheid is verlopen. Alleen de 
landelijkee invaliditeits- en ouderdomsverzekeringen kwamen zonder een 'tussenstap' tot stand. Zoals 
eerderr betoogd kan deze afwijking van de trend worden verklaard uit de buitengewone situatie waarin 
dezee verzekeringen door het parlement werden aanvaard: in de maanden vlak na de revolutiepoging van 
SDAP-leiderr Troelstra in 1918. 

Dee in Figuur 14.4 afgedrukte matrix is interessant omdat met behulp daarvan de ontwikkeling van de 
socialee zorg in Nederland inzichtelijker kan worden gemaakt - maar er is meer. De figuur laat ook zien 
welkee routes in Nederland niet zijn bewandeld, maar in theoretisch opzicht wel mogelijk zijn. Deze 
resterendee wegen naar sociale zekerheid en de door Nederland afgelegde route zijn grafisch 
weergegevenn in Figuur 14.5. 

Wegg 1 is de directe route, van particulier initiatief onmiddellijk naar sociale zekerheid. Weg 2 is 
eenn indirecte route en loopt van het particulier initiatief via 'genormeerd particulier initiatief naar 
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socialee zekerheid. Dit genormeerd particulier initiatief is een theoretische constructie die logischerwijs 
volgtt uit mijn definitie van sociale zekerheid. Het is een lokale of regionale vorm van sociale zorg die 
evenwell door middel van vaststaande voorschriften en normen door de centrale overheid effectief wordt 
gereguleerd.. Weg 3 is de tenslotte de route die Nederland heeft bewandeld. 

Figuurr  14.5 Drie wegen naar sociale zekerheid 
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Hett opmerkelijke is nu dat de drie wegen naar sociale zekerheid, die uit Figuur 14.5 kunnen worden 
afgeleid,, niet louter theoretische constructies zijn, maar routes die in de praktijk door Europese landen 
zijnn afgelegd. De eerste, directe weg werd bewandeld door Duitsland. Daar werd de functie van oude 
vormenn van zorg in de jaren tachtig van de negentiende eeuw voor een belangrijk deel direct 
overgenomenn door drie sociale zekerheidswetten die door Bismarck in vrij korte tijd tot stand werden 
gebracht.. Engeland volgde de tweede, indirecte route: van particulier initiatief, via genormeerd 
particulierr initiatief naar sociale zekerheid. De Poor Law Amendment Act van 1834 stelde daar de oude 
lokalee armenzorg onder de controle van de centrale overheid. De kosten van de armenzorg bleven 
daarentegenn voor rekening van de lokale gemeenschappen, die eveneens bleven bepalen of er überhaupt 
armenzorgg was. Aan het begin van de twintigste eeuw werd de armenzorg in Engeland gedeeltelijk 
overbodigg gemaakt door drie sociale zekerheidswetten. Frankrijk tenslotte legde net als Nederland de 
derde,, indirecte weg af: van particulier initiatief, via gesanctioneerd particulier initiatief naar sociale 
zekerheid.. In dit land werd door de centrale overheid eerst overgegaan tot de subsidiëring van bestaande 
lokalee en particuliere regelingen, voordat de eerste sociale zekerheidsarrangementen werden opgezet. 
Hett zou in Frankrijk tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat voldragen vormen van sociale 
zekerheidd de overhand kregen. 

Waaromm legden de drie genoemde landen verschillende wegen naar sociale zekerheid af? De hypothese 
aann het einde van dit boek is dat de 'keuze' voor een bepaalde weg, net als in Nederland, verband hield 
mett de kracht van de oude orde en met de macht of onmacht van de groepen die de oude orde in de 
betreffendee landen had voortgebracht. Zoals gezegd kan deze hypothese hier niet uitgebreid met 
feitenmateriaall worden getoetst. Om de hypothese niettemin enigszins te onderbouwen zal ik in § 14.5 
kortt ingaan op de geschiedenis van en de samenhang tussen de oude orde en de transformatie van de 
socialee zorg in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Vervolgens zal ik in de laatste paragraaf van dit boek 
dee hypothese verder specificeren. 
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14.55 Oude orde en sociale zekerheid in vergelijkend perspectief 
Datt de transformatie van de sociale zorg in de drie genoemde landen op verschillende wijzen is verlopen 
iss opmerkelijk, omdat de uitgangssituatie in deze landen min of meer dezelfde was geweest. Hoewel 
gildenkassenn en onderlinges van werklieden een belangrijke rol hadden gespeeld bij de opvang van 
behoeftigen,, was het in Duitsland, Engeland en Frankrijk de lokale armenzorg geweest, die door de 
eeuwenn heen het gros van de armen van voedsel en geld had voorzien. De wegen van de drie landen 
scheiddenn zich pas aan het begin van de negentiende eeuw onder invloed van de industrialisering. 

OudeOude orde en armenzorg 
Hett eerste en lange tijd enige land in Europa, dat te maken kreeg met de ontwrichtende werking van de 
industrialiseringg was Engeland. Halverwege de achttiende eeuw waren hier de eerste gemechaniseerde 
ondernemingenn ontstaan en aan het begin van de negentiende eeuw was reeds 30% van de 
beroepsbevolkingg werkzaam in de industrie.7 De sociale gevolgen van de snelle economische 
veranderingenn waren groot De verschuiving van de werkgelegenheid van de landbouw naar de industrie 
leiddee tot een massale trek naar de steden, die als gevolg daarvan uitgroeiden tot grote opeenhopingen 
vann arbeiders en armen, waarin misdaad en epidemieën welig tierden. 

Onderr invloed van deze ontwikkelingen nam de kritiek op de bestaande lokale armenzorg aan het 
beginn van de negentiende eeuw toe. Deze kritiek kwam vooral van de fabrikanten in het sterk 
geïndustrialiseerdee noorden van Engeland, waar de armenzorg inmiddels was aangepast aan de eisen van 
dee industrie. Hun doel was de daar leidende principes van self help en het onderscheid tussen deserving 
enn undeserving poor tot uitgangspunten te maken van een nieuwe armenwet die op het gehele land van 
toepassingg was. Volgens de industriëlen maakten de bestaande regelingen de armen werkschuw en 
afhankelijk.. Bovendien waren 'de oude armenwetten [...] een obstakel voor arbeidsmobiliteit en voor de 
bindingg van arbeiders aan een stedelijk en industrieel leven*, aldus G. Rimlinger.8 Het eerste argument 
wass eeuwenoud, het tweede was echter nieuw en raakte een vitaal probleem van de opkomende industrie. 

Voorall het zogenaamde Speenhamland-system was de industriëlen een doorn in het oog. Dit stelsel 
vann zorg, dat in 1785 door het armbestuur van Speenhamland in Berkshire was gemtroduceerd en zich na 
17955 over grote delen van zuid- en zuidoost-Engeland had verspreid, kwam neer op een subsidiering van 
dee lonen wanneer deze onder een bepaald minimum daalden. De hoogte van de subsidie was onder meer 
afhankelijkk van de graanprijs en de grootte van de familie en werd in de praktijk vooral verstrekt in de 
winter,, wanneer het werk op het land grotendeels stil lag. Het Speenhamland-system was 'het antwoord 
vann een "traditionele" samenleving op de ontwrichtende krachten die door de Industriële Revolutie in 
eigenn land en door de politieke revolutie daarbuiten waren vrijgemaakt*.9 Het systeem werd dan ook 
voorall door de landadel omarmd. Niet alleen garandeerde het systeem de adel een ruime arbeidsreserve, 
hetgeenn een adequate rem was op loonstijgingen, tevens maakte het een continuering van de oude 
maatschappelijkee orde mogelijk - een 'natuurlijke* orde, waarin arbeiders ondergeschikt en afhankelijk 
warenn van de hogere standen, die op hun beurt moreel verplicht waren voor hun ondergeschikten te 
zorgen.. Vooral in het overwegend agrarische zuiden van Engeland waren deze met de oude orde 
verbondenn waarden nog springlevend, maar niet alleen daar. Ook in Londen met zijn relatief zwakke 
industriëlee sector en grote armoede werd de armenzorg aan het begin van de negentiende eeuw nog 
gedomineerdd door de oude paternalistische principes.10 

Dee strijd om de armenzorg tussen de nieuwe industriëlen en oude aristocratie stond overigens niet op 
zich.. Ze vormde slechts een onderdeel van een strijd die op meerdere fronten werd gestreden. 'In zekere 
zinn maakte [de strijd om] de Poor Law deel uit van een ideologisch offensief van de burgerij, een poging 
omm een nieuwe verhouding tussen sociale klassen te grondvesten, die fundamenteel van het oude paterna
lismee verschilde.'11 In 1832 behaalden de fabrikanten met de Reform Act een overwinning in de slag om 
hett kiesrecht. Niet veel later zouden hun ideeën de basis gaan vormen van de nieuwe armenwet. De Poor 
LawLaw Amendment Act van 1834 stelde de armenzorg onder de controle van de centrale overheid. 
Ondersteuningg werd slechts toegestaan in werkhuizen en deze onderstand mocht in geen geval hoger zijn 
dann de slechtst betaalde arbeid. 

Ookk in Frankrijk was de zorg voor behoeftigen van oudsher een lokale aangelegenheid geweest. 
Misschienn wel meer dan elders was de zorg voor behoeftigen hier een zaak van de katholieke kerk en de 
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adel.. Omdat het aan een landelijke armenwet ontbrak, waren de regionale verschillen groot In sommige 
gebiedenn op het platteland ontbrak het zelfs geheel aan een georganiseerde armenzorg. Bedelarij  werd 
hierr  vaak toegestaan en private liefdadigheid 'vormde op die manier  een uitlaatklep voor  de crisis van de 
rural ee economie en een mogelijkheid om paternalistische verhoudingen tussen elites en paupers in stand 
tee houden', schrijven C. Li s en H. Sory. Slechts in tijden van extreme crisis ging men op het Franse 
plattelandd (tijdetijk ) over  tot georganiseerde bedeling. 'Soms kon op die manier  de conjuncturele crisis in 
eenn of andere plattelandsnijverheid opgevangen worden, zonder  dat de bevolking op de vlucht werd 
gedreven.'122 In de steden was meestal wel sprake van een min of meer  geregelde onderstand Niettemin 
werdd de armenzorg in Frankrij k volgens Li s en Sory tot diep in de negentiende eeuw gekenmerkt door 
eenn sterke oriëntatie op de lokale structuren en een grote nadruk op het behoud van de sociale en politieke 
orde.. Wat betreft het platteland spreken zij  van een 'sedentarisering' van de bevolking.13 

Toenn de koning en de adel tijdens de Revolutie van 1789 werden verdreven teek de lokale macht 
overover de armen te worden gebroken. Nadat de zorg voor  armen in de Verklarin g van de Rechten van de 
Menss en de Burger  al was uitgeroepen tot een nationale verantwoordelijkheid, maakten de radicalen 
enkelee jaren later  onderstand tot een wettelijk recht voor  iedere burger. De vele projecten die vervolgens 
werdenn opgezet smoorden echter  in onuitvoerbaarheid of inconsistentie.14 Na de Revolutie keerde de 
armenzorgg in haar  oude vorm terug. 

Inn Frankrij k kwam de oude paternalistische armenzorg pas rond het midden van de negentiende 
eeuww weer  onder  vuur  te liggen. Bezwaren kwamen van twee kanten. Het meest radicaal in hun kritie k 
warenn de liberalen. Zi j  verlangden een principiële breuk met het verleden en hamerden daarbij  op 
dezelfdedezelfde argumenten als hun Engelse tegenhangers: de bestaande armenzorg zou de armen werkschuw 
makenn en bovendien de prij s van arbeid in de industriële centra opdrijven. Een sterk versoberde 
armenzorgg zou de armen aan moeten zetten tot zelfredzaamheid en spaarzin. Minder  vergaand in hun 
kritie kk waren de conservatieven. Hoewel ook zij  van mening waren dat de armenzorg moest worden 
hervormd,, zagen zij  weinig in het op Engelse leest geschoeide alternatief. Integendeel, hervorming was 
volgenss hen noodzakehjk omdat de oude armenzorg een onvoldoende obstakel tegen onttakeling van de 
oudee orde was gebleken. De gevolgen van de hervormingsdrif t op de armenzorg lijken in Frankrij k echter 
beperktt  te zijn geweest.15 

Meerr  nog dan Engeland en Frankrij k traden de diverse Duitse staten en staatjes de negentiende eeuw 
binnenn met een traditioneel stelsel van onderstand. Niet alleen steunde de armenzorg nog vrijwe l overal 
opp filantropi e en lokale initiatieven, ook waren in verschillende streken oude middeleeuwse structuren 
nogg intact In veel gebieden hadden het feodale agrarische stelsel en de gilden de revolutionaire 
hervonrungsdriftt  overleefd. Hier  zorgde de lokale heer  in tijden van tegenslag nog voor  zijn boeren, of de 
vakgenotenn voor  elkaar. 

Ookk de Duitse staten ontkwamen echter  niet aan een hervorming van hun archaïsche economische 
enn maatschappelijke structuur . De scherp stijgende kosten van armenzorg en het streven naar 
schaalvergrotingg van de landbouw dwongen de landadel in Pruisen in het eerste decennium van de 
negentiendee eeuw tot vrijmakin g van de boerenstand, met verstrekkende gevolgen. 'I n het algemeen 
gesprokenn [betaalde] de boerenbevolking de rekening van de rationalisatie in de Pruisische gebieden. [...] 
Hett  effect van de boerenbevrijding was vooral, dat de boeren voortaan de patronage van de adel 
misten.'166 Omdat veel vrijgemaakte boeren niet konden beschikken over  land om in hun levensonderhoud 
tee voorzien, steeg het aantal paupers sterk. De misère op het platteland werd nog eens vergroot door  een 
sterkee toename van de bevolking, die anders dan bijvoorbeeld in Engeland niet door  een groeiende 
industriëlee sector  kon worden geabsorbeerd.17 

Rellenn en opstanden leidden in de jaren veertig van de negentiende eeuw onder  Duitse elites tot een 
stijgendee bezorgdheid over  de sociale problemen. Vri j  algemeen was de opvatting dat een oplossing 
gezochtt  diende te worden in een herstel van de oude hiërarchische banden en een inperking van de 
individuelee vrijheid. 18 Ook de elites in de steden zochten de oplossing voor  de sociale problemen in een 
herstell  van de verbroken gemeenschapsbanden. Zo nam de burgerij  in de stad Elberfeld in het Ruhrge-
biedd in 1853 het initiatie f tot een hervorming van de armenzorg. Dit Elberfelder-stebel, dat 
'arbeidsdisciplinee koppelde aan een paternalistisch-autoritair  streven naar  bevoogding en controle', zou in 
dee daarop volgende decennia door  verschillende Duitse industriesteden worden overgenomen.19 De zorg 
voorr  armen, zieken en bejaarden zou voorlopig nog een lokale aangelegenheid blijven. 
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OudeOude orde en sociale zekerheid 
Inn het voorafgaande is de negentiende-eeuwse ontwikkeling van de armenzorg in drie landen kort 
besproken.. Daarbij  sprong één ding in het oog: het verschil tussen enerzijds de ontwikkeling in Engeland 
enn anderzijds die in Duitsland en Frankrijk . In Engeland werd de lokaal georganiseerde paternalistische 
armenzorgg al in een vroeg stadium terzijde geschoven ten gunste van een liberale wet, waarin de 
voorwaardenn waaronder  lokale instellingen steun mochten verlenen door  de centrale overheid waren 
neergelegd-- Daarmee ontstond in Engeland een vorm van genormeerd particulier  initiatief . In Duitsland 
enn Frankrij k daarentegen hielden de oude armenzorg en het lokale primaat stand tot het einde van de 
negentiendee eeuw. Dit verschil weerspiegelt een tegenstelling tussen twee fundamenteel andere visies op 
armoede,, de armenzorg en de functies daarvan. Deze tegenstelling wordt het meest duidelijk zichtbaar 
wanneerr  we de situatie in Engeland en die in Duitsland tegen elkaar  afzetten. 

Duitsland200 past wellicht het beste in het profiel dat A. Mayer  van de negentiende eeuw heeft geschetst 
(ziee § 1.5). De Franse Revolutie had hier  geen einde gemaakt aan de heerschappij  van de oude elites en 
ookk latere pogingen (vooral in de jaren 1848-1849 en 1861-1864) om de elites alsnog terzijde te schuiven 
warenn jammerlij k mislukt. De landadel en de keizer  domineerden in Duitsland gedurende de gehele 
negentiendee eeuw vrijwe l alle lagen van het maatschappelijke leven. Zij  waren oppermachtig in het leger, 
beheerstenn de bureaucratie en dankzij  hun sterke economische bases op het platteland wisten zij  met hulp 
vann de kerken grote invloed te houden over  de lagere standen.21 In deze keten van macht vormde de 
lokaall  georganiseerde armenzorg een belangrijke schakel. De armenzorg bevestigde de hiërarchie van 
standenn doordat zij  bescherming afhankelijk stelde van onderdanigheid. Bij  het ontbreken van centraal 
vastgesteldee richtlijnen  waren de armen vrijwe l volledig afhankelijk van de lokale elites die de armenzorg 
financierden.financierden.22 22 

Ookk toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de Duitse armenzorg als gevolg van de snelle 
industrialiserin gg onder  druk kwam te staan bleven de elites vasthouden aan de oude principes. Hoewel zij 
zichh langzaam maar  zeker  verzoenden met de schijnbaar  onvermijdelijk e industriële expansie en de 
industri ee vanaf de jaren zeventig zelfs actief beschermden en bevorderden,23 weigerden zij  de zorg voor 
behoeftigenn geheel ondergeschikt te maken aan de economische ontwikkeling. 'Zi j  zagen in het 
liberalismee de centrifugale krachten van sociale wanorde en desintegratie. Tegenover  deze krachten 
steldenn zij  een hiërarchische, paternalistische maatschappij, waaraan "natuurlijke "  verbanden als familie, 
beroepp en status samenhang zouden geven.,24 

Geheell  anders was de situatie in Engeland. Hier  was de industriële ontwikkeling al aan het begin van de 
negentiendee eeuw in een stroomversnelling gekomen en hadden de oude elites mede aan de wieg van 
dezee transformatie gestaan. Om verschillende redenen was een deel van de Engelse adel sterk 
commercieell  georiënteerd. 'Het verzet tegen de ontwikkeling van het kapitalisme was in Engeland aan 
hett  einde van de zeventiende eeuw vrijwe l verstomd', schrijf t E.J. Hobsbawm. 'De aristocratie was er 
naarr  Continentale standaarden gemeten welhaast een "bourgeoisie"  geworden en twee revoluties hadden 
dee monarchie geleerd zich aan veranderende omstandigheden aan te passen.*25 Veel eerder  dan de adel op 
hett  Continent had de Engelse adel een begin gemaakt met de rationalisatie van de landbouw; deze ging 
voorall  ten koste van de kleine boeren. Toepassing van nieuwe landbouwtechnieken had de adel boven-
dienn minder  afhankelijk gemaakt van de beschikbaarheid van grote aantallen landarbeiders.26 

Aanvankelijkk  was de reactie van de adel op de toename van de armoede, zoals we hebben gezien, 
traditioneell  van aard (zie het Speenharnland-system), Naarmate de armenpopulatie echter  in omvang 
toenamm en de kosten voor  de armenzorg stegen gaf de adel, ondanks verdeeldheid in eigen kring, het 
verzett  tegen rationalisatie van de armenzorg langzaam maar  zeker  op.27 

Dee hervorming van de armenwet, die door  de industriëlen al decennia lang was bepleit, maakte de 
zorgg voor  behoeftigen ondergeschikt aan de industriële ontwikkeling. Dat daarmee indirect oude 
verbandenn werden verbroken vormde geen bezwaar. Dit was juist het belangrijkste doel van de hervor-
ming,, zoals K. Polanyi terecht opmerkt28 Hoewel de nieuwe wet niet overal een einde maakte aan het 
Speenhamland-systemSpeenhamland-system en het verzet tegen de tewerkstelling in armenhuizen groot was (waardoor  deze 
slechtss in beperkte mate van de grond kwamen), lijk t de wet in tenminste één opzicht zeer  effectief te zijn 
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geweest:: vooral op langere termijn lijkt zij de arbeiders te hebben los geweekt van het platteland en 
zodoendee te hebben bijgedragen aan de geografische (zelfregulering van de arbeidsmarkt29 

Ditt laatste aspect markeert het grote verschil met Duitsland. Daar waar in Duitsland de armenzorg vooral 
werdd beschouwd als een middel om oude maatschappelijke banden en standsverschillen in stand te 
houden,, werd de zorg voor behoeftigen in Engeland juist gezien als een middel om de standenstructuur te 
doorbreken.. Dit is, simpel gezegd, het verschil tussen een oude orde die zich heeft weten te handhaven en 
eenn nieuwe orde die de oude heeft verdrongen; het verschil tussen een beleid gericht op het voorkomen 
enn een beleid gericht op het aanmoedigen van sociale mobiliteit 

Dezee dichotomie keerde aan het einde van de negentiende eeuw in een gewijzigde vorm terug, toen 
dee lokale armenzorg in beide landen steeds verder aftakelde en het armoedeprobleem inmiddels tot de 
'socialee kwestie' was gedoopt. Voor de meeste Engelse hervormers was de sociale kwestie eerst en 
voorall een probleem van armoede. De nood van de armen diende te worden verzacht, desnoods door 
actieff ingrijpen van de centrale overheid, maar met handhaving van de bestaande, op individuele vrijheid 
gerichtee economische orde. Deze orde was volgens hen immers niet alleen het meest voordelig voor de 
meerderheidd van de bevolking die niet arm was, maar bood tevens de armen zelf het beste perspectief op 
socialee stijging en verbetering van hun materiële positie.30 Voor de hervormers in Duitsland daarentegen 
wass de sociale kwestie in de eerste plaats een probleem van maatschappelijke structuur, of beter: het 
dreigendee verlies daarvan. Hervorming was weliswaar nodig om de situatie van de behoeftigen te 
verbeteren,, maar was bovenal bedoeld om het * systeem van politieke ongelijkheid veilig te stellen'.31 

Zowell in Engeland als in Duitsland leidde de crisis van de armenzorg uiteindelijk tot interventie van 
dee staat en de komst van de eerste landelijke sociale zekerheidsregelingen. Maar de vorm van deze 
regelingenn was in beide landen fundamenteel verschillend. In Engeland werd de armenzorg ingeruild 
voor,, wat G. Esping-Andersen heeft genoemd, een 'liberaal' stelsel van verplichte regelingen, dat was 
afgestemdd op de eisen van de economie en alle burgers in principe dezelfde rechten gaf. In Duitsland 
daarentegenn werd de lokale paternalistische armenzorg vervangen door een 'conservatief stelsel, dat de 
maatschappelijkee ongelijkheid bevestigde.32 In zekere zin was de Duitse oplossing een compromis tussen 
dee verlangens van de oude elites en de eisen van de industriële ontwikkeling. Door het loslaten van de 
armenzorgg werd de binding van behoeftigen aan lokale structuren minder sterk en kon de fysieke 
mobiliteitt toenemen. Doordat het lokale paternalisme echter werd ingeruild voor 'staatspaternalisme', 
werdd de sociale //«mobiliteit bestendigd.33 

Veell gecompliceerder dan in Engeland en Duitsland was de situatie in Frankrijk. Zoals we reeds eerder 
hebbenn gezien hield de oude paternalistische armenzorg in dit land stand tot het einde van de negentiende 
eeuw.. Ook in Frankrijk hield dit verband met de taaiheid van de oude orde, maar anders dan in Duitsland 
haddenn de groepen die met deze orde waren verbonden in Frankrijk hun greep op de centrale overheid 
verloren.. Dit gold met name voor de adel De Franse Revolutie had een einde gemaakt aan de 
aristocratischee dominantie en hoewel de adel zich tijdens de Restauratie enigszins wist te herstellen, 
slaagdee hij er niet meer in de vroegere macht te herwinnen. Na de val van Napoleon UI in 1871 was de 
roll van de adel op het nationale toneel (behalve in de Senate) definitief uitgespeeld. 

Omm nog iets van hun oude gezag te behouden trokken de adellijke families zich meer en meer terug 
opp de bastions die zij, met steun van de katholieke kerk, nog wel beheersten: 'De voormalige elites, 
verslagenn in Parijs, richtten hun aandacht daarom nu op het platteland en stelden alles in het werk het 
zowell in economische als ideologisch opzicht voor zich te behouden'.34 

Hierr trof de oude elite een sterke bondgenoot: de kleine onafhankelijke boeren, die meer dan in 
Engelandd en Duitsland het gezicht van het platteland bepaalden. Samen met de kleine winkeliers en 
ambachtsliedenn in de dorpen en kleine steden vormden zij de petite bourgeoisie, de middenstand die rond 
hett midden van de negentiende eeuw bijna de helft van de totale bevolking uitmaakte.35 Op lokaal niveau 
speeldee de petite bourgeoisie vaak een belangrijke rol en op nationaal niveau vormde zij een factor van 
belang.. Hoewel een deel van de boeren, ambachtslieden en winkeliers er een republikeinse voorkeur op 
nahield,, waren deze groepen geenszins de wegbereiders van de nieuwe tijd. Integendeel, democratisering 
enn de opkomst van de nieuwe grote industrieën vormden een bedreiging voor hun economische 
zelfstandigheidd en botsten met hun wereldbeeld36 
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Hoee ver de verdedigers van de oude orde in Frankrijk echter ook in het defensief waren gedrongen, 
verslagenn waren zij niet Dat zij op lokaal niveau en met name op het platteland stand konden houden, 
wass voor een belangrijk deel te danken aan de sociaal-economische ontwikkeling. In de eerste plaats 
resulteerdee de economische transformatie in Frankrijk vooral in kleinschalige bedrijven, waarin het 
contactt tussen patroon en werklieden nog persoonlijk was en de oude paternalistische verhoudingen lang 
blevenn voortbestaan.37 In de tweede plaats was het tempo van de overgang van een overwegend 
agrarischee naar een industriële samenleving relatief laag, waardoor de problemen die deze overgang 
elderss in Europa had veroorzaakt in Frankrijk veel minder urgent waren. Zo bleef zowel de 
bevolkingstoenamee als de groei van de steden sterk achter bij andere Europese landen.38 

Dee gevolgen van dit alles manifesteerden zich ook op politiek niveau. Rimlinger schrijft hierover: 

Eenn relatief traag tempo van industriële transformatie had aan het einde van de negentiende eeuw geresulteerd in een 
economischee tussenvorm, waarin noch de industriële, noch de agrarische sector dominant was of snel aan het worden was. De 
maatschappijj was verdeeld in belangengroepen, die op vele gebieden fundamenteel van mening verschilden, maar elkaar in 
balanss hielden. [...] Deze situatie bevorderde de handhaving van de status quo te midden van hevige ideologische strijd. 

Watt het sociale beleid betreft werkte deze patstelling in het voordeel van de conservatieve krachten. 
Zolangg de oude paternalistische armenzorg bleef voortbestaan, wisten zij zich in ieder geval op lokaal 
niveauu verzekerd van enige invloed op de lagere standen. In principe waren zij echter niet afkerig van 
staatsinterventie,, maar omdat de ontwikkeling van een nationaal stelsel op eigen voorwaarden (zoals in 
Duitsland)) onmogelijk was, betekende verdere staatsvorming op sociaal gebied voor hen een directe 
bedreiging,, die zij met alle middelen trachtten te pareren. Met name de Senaat, waarin de 
plattelandsgemeentenn en de kleine provinciesteden oververtegenwoordigd waren, vormde hiervoor een 
geëigendd middel. Vanaf het begin van de twintigste eeuw wist met name de petite bourgeoisie via dit 
orgaann de sociale politiek stelselmatig te vertragen en frustreren. Nagenoeg het enige dat tot in de jaren 
dertigg door voorstanders van verplichte nationale regelingen werd bereikt was een subsidiering van 
vrijwilligee initiatieven. Deze regelingen bleken echter weinig succesvol en wat belangrijker was: zij 
vormdenn geen bedreiging voor het lokale primaat.40 

Pass na de sociale en economische misère van de jaren dertig kwamen in Frankrijk de eerste 
verplichtee regelingen van de grond, die grote delen van de bevolking bereikten. Ook op deze regelingen 
wistenn de inmiddels goed georganiseerde kleine burgerij en de conservatieve partijen echter hun stempel 
tee drukken. De wetten die na 1947 tot stand kwamen kenden een voorname rol toe aan de lokale 
overhedenn en belangenorganisaties bij de uitvoering van de diverse regelingen en lieten een groot aantal 
privatee regelingen nog lange tijd ongemoeid.41 

14.66 Oude orde en sociale zekerheid: een hypothese 
Naa deze korte rondgang door de geschiedenis van Duitsland, Engeland en Frankrijk kan de hypothese 
diee ik in § 14.4 heb geformuleerd verder worden gespecificeerd: de mate van dominantie van de oude 
ordee in een land was bepalend voor 7. de weg naar sociale zekerheid die werd afgelegd (zie Figuur 
14.5);; 2. het tempo in de ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel; en 3. de vorm die het sociale 
zekerheidsstelsell in het betreffende land uiteindelijk kreeg. 

InIn  landen met een dominante oude orde 
1.. werd de eerste weg naar sociale zekerheid afgelegd: van particulier initiatief direct naar sociale 

zekerheid; ; 
2.. lag het tempo in de ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel hoog; 
3.. kwam een conservatief stelsel tot stand, dat de bestaande maatschappelijke ongelijkheid bevestigde. 

InIn  landen met een dominante nieuwe orde 
1.. werd de tweede weg naar sociale zekerheid afgelegd: van particulier initiatief, via genormeerd 

particulierr initiatief naar sociale zekerheid; 
2.. lag het tempo in de ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel hoog; 
3.. kwam een liberaal stelsel tot stand, dat sociale mobiliteit bevorderde. 
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InIn  landen met een evenwicht tussen oude en nieuwe orde 
1.. werd de derde weg naar  sociale zekerheid afgelegd: van particulier  initiatief , via gesanctioneerd 

particulierr  initiatie f naar  sociale zekerheid; 
2.. lag het tempo in de ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel laag; 
3.. kwam een stelsel tot stand, dat samenhang ontbeerde en corporatistische trekken had, met veel 

zeggenschapp voor  lagere overheden en belangengroepen. 

Dee bovenstaande hypothese is gebaseerd op een korte analyse van de ontwikkeling van de oude orde en 
dee sociale zorg in slechts drie Europese landen, maar  zij  lijk t ook van toepassing op andere, vooral 
Westersee staten. Zo vertoont de Duitse ervaring gelijkenis met de ontwikkeling van de sociale zorg in 
landenn als Oostenrijk en Italië, waar  oude feodale structuren eveneens langer  standhielden dan elders. 
Dee Engelse geschiedenis lijk t daarentegen model te staan voor  de transformatie van de sociale zorg in 
landenn als Canada en de Verenigde Staten, die nooit een oude orde hebben gekend. De ontwikkeling in 
Frankrij kk  lijk t tenslotte exemplarisch voor  de overgang naar  sociale zekerheid in Nederland en België, 
landenn die eveneens lange tij d werden gekenmerkt door  een merkwaardige mengeling van oud en 
nieuw.. Of de hypothese houdbaar  is zal uiteindelijk moeten blijken uit gericht onderzoek naar  de oude 
ordee en de sociale zorg in de negentiende en twintigste eeuw. Dergelijk onderzoek is alleen al zinvol om 
dee geschiedschrijving van de sociale zekerheid van haar  preoccupatie met 'het nieuwe* te bevrijden. 
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CHUU Christel ijk-Historische Unie 
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LUU Liberale Unie 
NASS Nationaal Arbeidssecretariaat 
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RKSPP Roomsch-Katholieke Staatspartij 
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SDAPP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
SDBB Sociaal-Democratische Bond 
VDBB Vrijzinnig-Democratische Bond 
VNWW Vereeniging (v.a. 1926: Verbond) van Nederlandsche Werkgevers 



Summary y 

Stiflingg Social Security - A History of the Estates Struggle and Social Welfare 
inn The Netherlands (1880-1940) 

Beforee World War II, the Dutch system of social security was slow to develop and took a pluralistic and 
predominantlyy non-governmental shape. How can this be explained? This is the central question of this 
bookk and of my research into the history of social security in the Netherlands. In the introduction to this 
book,, I have argued that the history of this development cannot be folly understood if it is considered 
exclusivelyy within a discourse of pillarisation, as has often been the case in existing literature on the 
subject.. For this reason, I have outlined an alternative perspective in the first chapters of this book. From 
thiss perspective, Dutch society at the end of the 19th and the beginning of the 20th century is interpreted 
ass a society in transition: from an 'old order' of estates and traditional dominance, to a 'new order' of 
socio-economicc classes and democracy. 

Thee old order in the Netherlands had been established in the Middle Ages, from a process of 'closure', 
andd was characterized by a strict hierarchy of estates and a monopolistic division of power, status and 
property.. In some rural areas, this order was based on a specific form of traditional dominance -
feudalismm - as it was in most other European countries. In the cities of the Republic, however, a 
differentt form of traditional dominance had developed over the centuries, based economically on trade, 
ratherr than on agriculture. I have called this form 'political capitalism'. The two forms of traditional 
dominancee had each produced its own social group: the landed nobility of feudalism and the urban 
patricianss of political capitalism. In this book, I have called these groups collectively the 'aristocracy: an 
oligarchyy of nobles and patricians. This aristocracy was comprised of a small and fairly closed group of 
familiess who were interconnected by many family and business ties, and who often divided the most 
importantt economic monopolies and political positions among themselves. 

AA long way from the aristocracy were the middling estates, made up of farmers with large land 
holdingss in fertile areas in the north and the west of the country, and petty bourgeoisie, united in guilds, 
whoo were based in the cities. These groups had no voice in the national, regional and municipal 
governments,, but they exerted a traditional authority over the lowest estates: the workers and the poor. 
Bothh the aristocracy and the petty bourgeoisie held an interest in the continued existence of the estate 
society;; to perpetuate it, they used various instruments at their disposal. One of these instruments was 
locall poor relief. 

Thee estate system in the Netherlands came under increasing pressure in the second half of the 19th 

century.. Some of the lower ranks were cast adrift, partly because of the modernisation and liberalisation 
off the economy, which the aristocrats had been forced to initiate. Provoked by the agricultural crisis of 
thee 1870s and 1880s - an indirect result of the economic modernisation — many farm labourers left the 
oldd rural structures behind and flocked to the cities looking for work. The cities could not absorb this 
influx,, resulting in a serious imbalance in their old order as well. 

Thiss disturbance of the old patterns of authority soon proved irrevocable. Liberated somewhat from 
rigidd hierarchy of estates, the lower ranks became aware of their inferior position in society and started 
too advocate far-reaching social reforms. To achieve them, workers and the poor united in political 
partiess and labour unions, or they became involved in existing political parties. In their pursuit of 
sweepingg changes to societal structures, however, they found themselves on a collision course with the 
aristocrats,, petty bourgeoisie and farmers. This wass the starting point for the battle over social security 
inn the Netherlands. 

Thiss book's perspective of a society-in-transition does not replace the pillarisation discourse; rather, it 
supplementss it. As I argued at the end of Chapter 4, to better understand the political and societal forces 
involved,, it is useful to apply not one, but two perspectives: the denominational-secular divide, which 
servedd as the basis for pillarisation, and the division between aristocratic (conservative) and democratic 
thatt resulted from the social issue. 
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Fromm the outset, the aristocrats had the upper  hand in the battle over  social security. Unlike the lower 
rankss and their  allies in parliament, to whom I refer  as the 'democrats', the aristocrats were still 
interconnectedd in many ways at the end of the 19th century, despite their  political differences. They had 
intermarried ,, met regularly at the stock exchange or  in closed societies, or  were involved financially or 
ass administrators in each other's companies. These ties enabled the aristocrats to take political action 
quicklyy when necessary, and to mobilise allies in parliament and the business world. Moreover, as a 
resultt  of limited suffrage and the constituency system, they were still over-represented in parliament, 
particularl yy in the caucuses of the orthodox-Protestant CHU and the conservative-liberal BVL . Around 
thee turn of the century, the aristocrats still occupied about 80 per  cent of the seats of those two parties in 
thee Lower  Chamber. Even in the caucuses of the Liberal Union, the Protestant ARP and the Catholic 
party,, about half of the members were from the nobility or  the urban patriciate. 

Sconn after  the turn of the century, the aristocrats were the first to establish formal interest groups, 
whichh were further  connected by their  personal involvement in several of these groups. The most 
importantt  of these organisations was the VNW, dominated by important aristocratic entrepreneurs in 
trade,, banking, shipping, processing and textiles. This cluster  of organisations was strengthened in the 
firstt  decade of the 20th century by the emergence of some unions of farmers with large land holdings and 
pettyy bourgeoisie, giving rise to a true 'conservative network'. 

Thee democrats could do littl e to respond to this conservative network. They had great difficult y 
organisingg their  interests in formal and functional associations, and those that did exist were often kept 
inn check by the aristocrats who sat on their  boards. This was particularl y true in the case of the Catholic 
andd Protestant trade unions, RKWV and CNV. An exception to this rule were the socialist workers. By 
aboutt  1915, they had a dynamic party in place, the SDAP, as well as an independent trade union, the 
N W .. Both organisations were too small at this time, however, to play a decisive role. 

Thatt  changed after  World War I, partly because of the adoption of general suffrage in 1917. The SDAP 
greww to become the second-largest party in parliament as a result, while at the other  end of the political 
spectrum,, the aristocratic parties in the liberal and Protestant camps were decimated. Even more 
importantt  at this time were developments in Catholic circles. 

Sincee the turn of the century, the Catholic party had been the largest in parliament, but until the 1920s, it 
hadd been unable to benefit from that powerful position due to internal divisions. Withi n the party, a 
powerr  struggle was raging between the Catholic aristocrats from the provinces of Brabant, Limbur g and 
Hollandd and the Catholic farmers' union KNTB on the one hand, and representatives of workers and the 
new,, southern entrepreneurs on the other. The position of these new entrepreneurs, self-made men who 
hadd no access to the old aristocratic world of business, had strengthened significantly during World War 
I,, both economically and organisationally. Moreover, after  the War, their  organisation, the ARKWV , 
wass given a few permanent seats within the Catholic caucus of the Lower  Chamber. Roughly the same 
happenedd to the Catholic trade union RKWV , which in the 1910s wrestled itself away from being 
patronisedd by the higher  ranks and also managed to obtain a number  of seats in the Catholic caucus. 
Partlyy because of the arrival of representatives from ARKW V and RKWV , the balance within the 
Catholicc caucus tipped in favour  of the democrats during the 1920s. 

Thiss process of democratisation in the Catholic party was accelerated in the 1930s by the economic 
crisis.. It forced the Catholic organisations to formulate a different, collective socio-economic policy. 
Thus,, ties between the organisations were strengthened and the process of pillarisation on the Catholic 
sidee was more or  less completed. 

Att  the same time, the once-powerful conservative network fell apart during the 1930s. The 
economicc crisis undermined the alliance between aristocrats, farmers and petty bourgeoisie and forced 
thesee groups to go their  separate ways. The collapse of the conservative network and the establishment 
off  the Catholic pillar  paved the way at the end of the 1930s for  a coalition between the two largest blocs 
inn Dutch politics and society: the Catholics and the socialists. Due to the outbreak of World War II , this 
coalitionn would only be able to put its stamp on Dutch politics and society after  1945. 
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Inn this book, I have searched for  answers to two questions regarding the history of Dutch social security. 
Thee first  issue is the remarkably slow pace with which the system was built . Compared to other 
Europeann nations, the creation of a more or  less comprehensive system of social security was a long 
timee in coming. Whereas countries such as Germany and Great Britai n had reasonably complete systems 
inn place by the beginning of the 20th century, it took the Netherlands until after  World War II  to plug 
somee gaping holes in the social safety net. In my quest for  an answer  to this first  issue, I have focused on 
thee period before World War  II : How can the slow development of the Dutch system of social security in 
thethe period before World War II  be explained? 

Summarised,, the answer  to this question comes down to this: social security developed so slowly in the 
Netherlandss before World War II  because representatives of the old order  did their  utmost to block the 
arriva ll  of 'modern' social arrangements as much as possible - or  when they could not block them 
entirely,, they tried to shape them to their  liking. 

Aristocrats,, farmers and petty bourgeoisie were opposed to social arrangements defined and 
sanctionedd by the state, as these would rob them of their  prerogative to determine, through private 
initiative ss such as local and private poor  relief and, later, the employers' funds, whether  their  workers or 
thee poor  in their  town or  region were to receive assistance. New state-run social arrangements would 
deprivee them of an important mechanism for  exerting and perpetuating their  traditional authority over 
thee lower  ranks, which they sought to preserve for  economic and political reasons and for  social 
position.. These reasons were closely connected, just as property, power  and status had been difficul t to 
separatee in the old order. Nonetheless, this book has shown that economic motives were often of 
secondaryy importance, especially for  the aristocrats. At different times in the period under  discussion, 
theyy were willin g to accept, for  instance, paying a higher  premium or  allowing a longer  benefit duration, 
ass long as the social arrangements were shaped in ways they preferred. 

Resistancee by the old groups to the arrival of modern social security arrangements was initiall y very 
successful.. Between 1880 and 1900, aristocrats of liberal, Catholic and Protestant persuasion managed 
too stall discussions about social security for  a long time, avoiding lawmaking altogether. Around the turn 
off  the century, however, their  position in parliament came under  increasing pressure. Withi n and outside 
parliament,, the workers' movement and new entrepreneurs rapidly gained influence. These groups were 
eitherr  in favour  of social security (particularl y the workers' movement), or  had no objections on 
principl ee to mandatory social arrangements, as long as their  costs would be constrained (particularl y the 
neww entrepreneurs). 

Influencedd by this development, some of the aristocrats began to realise that in the long run, the 
arriva ll  of nation-wide arrangements sanctioned by the state was inevitable. Therefore, they gave up on 
theirr  resistance in part, and steered towards a compromise: they would support the creation of 
mandatoryy national arrangements as long as they could administer  them, so that the traditional , 
paternalisticc relationship with their  workers could continue to exist. In this book's terminology, they 
aimedd for  forms of 'sanctioned private initiative. ' 

Thee first  result of this new strategy was the Industrial Accidents Insurance Act {Ongevallenwet-1901), 
thee first  national and mandatory social insurance in Dutch history. Thanks to a crafty campaign against 
ministerr  Lely's bill , which would have put the administration of the insurance squarely in the hands of a 
statee institution, the National Insurance Bank (Rijksverzekeringsbank), the aristocrats obtained the right 
too carry the risk themselves - a privilege that in practice amounted to almost complete administration of 
thee law by the entrepreneurs. In the following 25 years, in close co-operation with interest organisations 
off  farmers and petty bourgeoisie, they succeeded in persuading parliament to accept similar 
arrangementss for  seafaring (in 1915) and agricultur e (in 1922). At the same time, they managed to 
preventt  to a large extent the creation of social insurance arrangements in other  sectors. As a result, the 
percentagee of the labour  force covered by social insurance arrangements (the 'coverage percentage'), 
hadd barely reached two per  cent by 1920. 
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Thiss situation changed dramatically when the aristocrats, farmers and petty bourgeoisie were forced into 
aa defensive position by an attempt at revolution led by socialist leader  Troelstra. In a short period, 
ministerr  Aalberse, a Catholic, guided a number  of social insurance bill s through parliament, quickly 
raisingg the coverage percentage to almost 30. In the next 10 years, however, the old groups and their 
organisationss regained the initiative. Partly due to their  efforts, the legislative process came once again 
too a halt. Some unemployment arrangements were even reversed. 

Onlyy by the end of the 1920s did the role of the old elite seem to have ended. Its position had been 
seriouslyy weakened in the previous years due to a number  of economic and political developments, 
whilee its competitors, particularl y the Catholic party, had significantly expanded their  influence. This 
turnn of events also had implications for  social security. In 1928, workers' organisations and new 
entrepreneurss of Catholic stripe came to an agreement on a compromise over  the administration of the 
Sicknesss Insurance Act (Ziektewet), a compromise that was signed into law with the support of the 
socialists. . 

Thee definitive breakthrough in the legislative process was still a few years away, however. This was not 
soo much due to the power  of the old groups, but to the difficultie s mat the Catholics and the socialists 
hadd in forging a workable political coalition. Even though together  they had a large majorit y in 
parliament,, the establishment of such a coalition was hampered by electoral competition for  the Catholic 
workers''  vote. As a result, the weakened aristocrats, through their  allies in parliament and in 
government,, were able to put their  stamp on social policy for  one last time during the 1930s. 

Theyy were unable, however, to prevent unemployment provisions from coming increasingly under 
thee jurisdictio n of the national government, creating a de facto form of social security in that area. Nor 
couldd they keep the interest organisations that they had built up in the preceding decades from largely 
beingg withdrawn from their  grasp. Ultimately, developments at the end of the 1930s led to the definitive 
collapsee of the old elite and the formation of a Catholic-socialist coalition. Due to the outbreak of World 
Warr  II , this coalition was not immediately able to realise its plans for  social security. 

Thee second issue in this book concerns the extraordinary structure of the Dutch system of social security 
establishedd in the period under  discussion. With its mishmash of arrangements, ranges of eligibility , and 
administrativee structures, the system differed (and still differs) markedly from many other  European 
systems,, which were (and are) much more uniform and in which the state had a much more direct role. 
HowHow is this pluralistic and predominantly non-governmental shape of the Dutch system of social 
securitysecurity to he explained? 

Thee answer  to this second research question can be divided into two parts. The first  part concerns the 
pluralisti cc form of the Dutch system. At the end of the period discussed in this book, the system was 
comprisedd of roughly four  types of arrangements, each with its specific administrative structure: 
1.. arrangements administered by individual employers and employers' organisations; 
2.. arrangements administered by democratic industrial associations, founded and governed by 

representativess of the national employers' organisations and trade unions, and composed on a 
bipartisann basis; 

3.. arrangements administered by democratic Councils of Labour, governed by representatives of 
employers**  organisations, trade unions and the government, and composed on a tripartisa n basis; 

4.. arrangements administered by governmental bodies. 

Thiss pluralisti c system reflects the image of a society-in-transition that I have outlined in this book. In 
otherr  words, the pluralisti c system is the result of shifting power  relations between the old and new 
groupss in Dutch society and politics. 

Inn the first  phase of the period under  discussion (ca. 1900-1925), the legislative process in the 
Netherlandss was dominated by the old groups. The arrangements that were created in this period were 
thereforee shaped in ways these groups preferred: mandatory insurance administered by the employers 
(above,, type 1). This pertains to the Industrial Accidents Insurance Act (Ongevallenwet, 1901), the 
Marin ee Accidents Insurance Act (Zeeongevallenwet, 1915), the Agricultura l Accidents Insurance Act 
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{Land-{Land- en Tuinbouwongevallenwet, 1923), and subsidy arrangements for  unemployment assistance. By 
myy definition, these arrangements were not, strictly speaking, social security, but sanctioned private 
initiative . . 

Thee first  phase was briefly interrupted in 1918 by the attempt at revolution by SDAP leader  Troelstra 
andd the ensuing months of revolutionary fears. In the extraordinary situation that developed as a result of 
thee revolution attempt, the old groups were forced into a defensive position, and arrangements were 
madee that differed strongly from those made earlier. The Disability Insurance Act (Invaliditeitswet) and 
thee Old Age Insurance Act (Ouderdomswet), the first  real social insurance arrangements in Dutch 
history,, were administered by the Councils of Labour, in which employers, workers, and the government 
weree represented equally (type 3). 

Inn the second phase of the period under  discussion (ca. 1925-1940), the old groups were gradually 
eclipsedd by the workers and the new entrepreneurs of Catholic and socialist persuasion. These groups 
reachedd an agreement in 1928 about a new application of the Sickness Insurance Act (Ziektewet) of 
1913,, which had still not been introduced. A year  later, the aa^ninistration of this insurance was assigned 
byy law to industrial associations, founded by national employers' organisations and trade unions and 
governedd by them on an equal basis (type 2). The next social security arrangement to ensue, the Child 
Benefitt  Act of 1939, was given the same adrninistrativ e structure. 

Inn the area of unemployment insurance, agreement was also reached in 1938-1939. A mandatory 
insurancee was established, to be administered by the company associations. Due to the outbreak of 
Worl dd War n, this arrangement was put on hold for  several years. With the creation of Unemployment 
Insurancee Act (Werkloosheidswet) in 1949, assistance for  the unemployed was separated from relief for 
otherr  needy citizens. In 1965, a separate arrangement was made for  these other  categories: Public 
Assistancee Act (Algemene Bijstandswet). This law, at least as far  as its application was concerned, was 
inn fact simply a formalisation of practice developed in the 1930s. The funding and determination of 
eligibilit yy for  poor  and unemployment relief had by then come decisively under  the jurisdictio n of 
municipalitiess and the national government (type 4), and the Public Assistance Act did not change that. 

Shortlyy after  World War II , the system was simplified somewhat with the reduction of the types of 
arrangementss from four  to three. With the acceptance by parliament of the Organisation of Social 
Insurancee Act (Organisatiewet-1952), the role employers' associations played in applying accidents 
insurancee acts had ended for  good. From then on, all workers' insurance arrangements (unemployment 
insurance,, sickness insurance and accidents insurance) were administered by the industrial associations. 

Thee answer  to part two of the second research question addresses the predominantly non-governmental 
structur ee of the Dutch system by the end of the period examined in this book. This non-governmental 
characterr  was most apparent in the administration of accidents and illness insurance and the Child 
Benefitt  Act (Kinderbijslagwet), and to a lesser  extent, the Disability Insurance Act (Invaliditeitswet) and 
thee Old Age Insurance Act (Ouderdomswet). The national government was not involved at all in the 
administrationn of the former  (type 1 and 2); with respect to the latter  (type 3), it had only indirect 
influencee on the policies of the Labour  Councils through the 'Crown-appointed members' it appointed. 

Thee predominantly non-governmental character  of the ao r̂iinistratio n of the Dutch system is due in 
largee part to the resistance of the old groups to the arrival of social security, and their  attempts later  on to 
mouldd several arrangements to their  liking. The first  result of this pursuit was Industrial Accidents 
Insurancee Act (Ongevallenwet-1901), which in practice was administered by the employers themselves. 
Althoughh they created a brand new organisation, the CWRb, for  this purpose, they built on the private 
arrangementss that already existed, particularl y the employers' funds. Thus, it involved what the 
institutionalistt  P. Pierson has called 'path dependency': the guiding force of existing institutions in the 
creationn of new ones. This path dependency would continue to characterise further  legislative processes. 

Pathh dependency was notably evident in restrictions that the opponents of the old groups encountered in 
theirr  pursuit of social security. For  instance, the socialists initiall y had a strong preference for 
administrationn by governmental bodies, but that position was a non-starter  in a discussion dominated by 
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thee old groups. To be able to influence the legislative process, the socialists had to abandon this 
preference,, switching, during the 1920s, to advocating administration by the labour  unions and 
employers''  organizations. 

Inn addition, resistance by the old groups to the arrival of social arrangements forced the new 
groups,, paradoxically and indirectly, into more or  less adopting some of their  preferences as their  own. 
Forr  instance, in the absence of mandatory unemployment insurance, the trade unions, out of necessity, 
establishedd their  own insurance funds. Similarly , the new Catholic entrepreneurs adopted their  own 
systemm of insurance against sickness for  their  workers. When they had become used to this type of 
administration,, they too began to resist its dismantling and advocated the integration of the funds into 
thee new, mandatory arrangements. 

Finally,, path dependency was also apparent in the partial restructurin g of the administrative 
organisationn in 1952 (see above). Although appeals were made by different sides to transfer  the 
administrationn to governmental bodies, most social arrangements after  World War II  remained within 
thee jurisdictio n of non-governmental agencies such as the Councils of Labour. 
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Bijlagen n 



Bijlagee 1 De lijsten: criteria, bronnen en legenda 

1.. De opbouw van deze bijlage 
Inn deze bijlage is een aantal lijsten van ondernemers, volksvertegenwoordigers en bestuurders van 
belangenorganisatiess opgenomen. Het doel bij de samenstelling van deze lijsten was allereerst te bepalen welke 
vann deze personen als 'aristocraat' in sociologische zin konden worden aangemerkt. Daarnaast zijn in sommige 
lijstenn gegevens opgenomen omtrent het beroep, de functie, de dienstjaren, etc. van de betreffende personen. In het 
eerstee deel van deze bijlage wordt beschreven welke criteria zijn gehanteerd bij de beoordeling van de status (zijn 
zijj van aristocratische afkomst?) van de in de lijsten genoemde personen. De lijsten zijn onderverdeeld in vier 
groepen:: de financieel-economische elite (1.1), het conservatieve netwerk (1.2), de overige politieke partijen (1.3) 
enn de overige lijsten (1.4). 

2.. Aristocrati e en aristocraten: criteria , bronnen en legenda 
Inn de tekst heb ik een 'aristocratie', in navolging van de historicus C.H.E. de Wit, gedefinieerd als 'een oligarchie 
vann edelen en patriciërs'.1 De 'aristocraten' waar het in dit boek om gaat zijn die van het ancien régime, of de 
'oudee orde' in Nederland, die pas in de periode na 1850 formeel werd ontmanteld (zie Hoofdstuk 3). Onder 
'aristocratenn in sociologische zin' wordt in dit boek derhalve verstaan: de personen die behoren tot een familie die 
reedss vóór 1850 tot de oligarchie van edelen en patriciërs werd gerekend. 

Bijj het achterhalen van de status van de in de lijsten genoemde personen zijn Nederland's Adelsboek (het 
'rodee boekje', bijna jaarlijks verschenen sinds 1903) en Nederland's Patriciaat(het 'blauwe boekje', sinds 1910) 
alss bronnen gebruikt. 

Inn het Nederland's Adelsboek worden de ruim 600 adellijke families beschreven, die ruwweg in drie categorieën 
kunnenn worden onderverdeeld.2 De eerste categorie betreft de oude geslachten die vóór de Opstand door de toen 
regerendee vorsten in de adelstand waren verheven. Bij het ontbreken van een soevereine vorst vonden in de 
Republiekk gedurende de twee eeuwen na de Opstand geen nieuwe adelsverheffingen plaats, met als gevolg dat het 
aantall adellijke families door natuurlijk verloop steeds kleiner werd. Om deze teruggang een halt toe te roepen, 
maarr ook om een tegenwicht te vormen voor de grote groep van adellijke geslachten uit de Zuidelijke 
Nederlanden,, die na het Congres van Wenen (1814-1815) bij het Koninkrijk waren ingelijfd, werd vlak na de 
Fransee Tijd3 een groep van ongeveer 180 families in de adelstand verheven.4 

Bijj deze tweede categorie ging het voornamelijk om oude patricische geslachten waarvan telgen vóór 1795 
hogee functies hadden bekleed in de besturen van de grote stemhebbende steden, de gewestelijke besturen en het 
bestuurr van de generaliteit. Overigens werden niet alle geslachten die aan deze voorwaarden voldeden in deze 
kortee periode geadeld: sommige families, vooral enkele families die in de Republiek een belangrijke rol hadden 
gespeeldd in de grote Hollandse steden, bedankten voor de eer, omdat zij een adellijke titel als bewijs voor hun 
aanzienlijkee status overbodig achtten. 

Dee derde categorie betreft tenslotte de geslachten die vanaf het begin van de negentiende eeuw in de adelstand 
werdenn verheven. Hierbij ging het om families die direct na de Franse Tijd verheffing of inlijving in de adelstand 
wass geweigerd of daarvoor zelf hadden bedankt, maar later alsnog wilden worden verheven of werden verheven 
omdatt 1) zij er inmiddels in geslaagd waren een roemrijke verleden aan te tonen; 2) om personen die vanwege hun 
verdienstenn (dikwijls voor de koning(in) persoonlijk) in de adelstand werden verheven; en tenslotte 3) om 
buitenlandsee adellijke families die op verzoek in de Nederlandse adelstand werden 'ingelijfd'. 

Inn Nederland's Patriciaat zijn de niet-geadelde takken van de geadelde en verder alle overige oude 'aanzienlijke 
geslachten'' opgenomen, tezamen ruim 1600 families. Welke geslachten tot de laatste categorie behoren is altijd 
enigszinss vaag gebleven. Het criterium voor opname werd in het eerste deel van Nederland's Patriciaat, dat in 
19100 verscheen, als volgt omschreven: 

Opgenomenn worden 'de aanzienlijke familiön in Nederland, welke geen deel uitmaken van den Nederlandschen adel, en personen die door  het 
bekledenn van hooge ambten, of door  persoonlijke verdienste als hoofd ener  familie kunnen worden gerekend - een en ander  met de in leven 
zijndee afstammelingen en de bewijsbare voorouders, zoodat ook de niet-adellijke takken van geslachten in Nederland's Adelsboek vermeld, er 
eenee plaats zullen vinden'.5 

Inn de daaropvolgende decennia werden de criteria echter een aantal keer gewijzigd, waarbij dan weer van een 
versoepelingg dan weer van een aanscherping sprake was.6 Het consequentie van dit zwalkende opnamebeleid is dat 
bijj het gebruik van Nederland's Patriciaat enige reserve in acht moet worden genomen. In het algemeen dient 
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volgenss J.Th.J. van den Berg en I. Seeker bij het gebruik van Nederland's Patriciaat rekening te worden gehouden 
mett vier problemen: 

1.. verschillende families met een lange traditie van besturen stelden geen prijs op opname in de blauwe boekjes en 
wordenn dus niet vermeld; 

2.. vanaf 1937 werden takken van families die inmiddels tot de kleine burgerij waren 'vervallen' niet meer in de 
boekjess opgenomen; 

3.. het genealogisch onderzoek dat moest aantonen dat een familie een lange traditie van besturen had werd 
dikwijlss door leden van deze familie zelf verricht en niet altijd door de redactie van Nederland's patriciaat 
gecontroleerd; ; 

4.. tenslotte zijn stambomen van families opgenomen wier traditie van besturen niet verder teruggaat dan de 
negentiendee de twintigste eeuw.7 

Vann den Berg, die onder meer de status van Tweede Kamerleden in de periode 1849-1970 onderzocht, en Seeker, 
diee hetzelfde deed voor de ministers, noemen deze problemen maar zagen tijdens hun onderzoek geen kans deze op 
tee lossen. De bevindingen van deze auteurs zijn in Figuur 3.2 van dit boek ongewijzigd afgedrukt. 

Bijj de samenstelling van de lijsten die in deze bijlage zijn opgenomen heb ik geprobeerd probleem 4 weg te 
nemenn - aan de oplossing van de problemen 1,2 en 3 heb ik mij, gezien het grote aantal personen dat in de lijsten 
iss opgenomen (tezamen ongeveer 1500), niet gewaagd - door de genealogieën van de families van de genoemde 
personenn één voor één door te nemen. Omdat probleem 4 ook geldt bij de geslachten die in de negentiende en 
twintigstee eeuw in de adelstand zijn verheven, is hetzelfde gedaan bij alle adellijke personen. Onderzocht is telkens 
wanneerr in de familie van een in de lijsten genoemde persoon de eerste 'regent' voorkwam, waarbij telkens de 
rechtee mannelijke lijn is gevolgd. Onder 'regent' is verstaan: een persoon die een formele functie vervulde in het 
bestuurr van de centrale, gewestelijke en/of lokale overheden (burgemeester, schout, regent (van weeshuis, rasphuis, 
etc),, schepen, baljuw, drossaard, grietman, vroedschaplid, etc). 

Bijj het achterhalen van de eerste regent in de genealogie is geen acht geslagen op de (al dan niet stemhebbende) 
stadd of streek waarin dit regentschap werd bekleed. Evenmin is rekening gehouden met de 'coterie' waartoe deze 
regentt en zijn familie werden gerekend.8 In dit boek is immers slechts van belang welke personen tot de aristocratie 
of'hoogstee stand' konden worden gerekend van de gemeenschap waarvan zij en hun familie deel uit maakten (en 
diee zij bijvoorbeeld als Tweede Kamerlid vertegenwoordigden), niet wat hun status was binnen de omgrenzing van 
dezee aristocratie. 

Hett resultaat van de exercitie is in de lijsten telkens vermeld in de kolommen 'A/P' en 'Bijzonderheden'. In de 
kolomm 'A/P' (adel of patriciaat?) is aangegeven of de betreffende persoon als aristocraat (d.w.z. de eerste regent in 
dee genealogie aangetroffen vóór de formele ontmanteling van de oude orde in 1850) kon worden aangemerkt. De 
(spaarzame)) vrouwen die in de lijsten voorkomen zijn 'beoordeeld' op de status van hun eigen familie, dus niet op 
diee van de familie van hun eventuele echtgenoot. In de kolom worden de volgende drie tekens gebruikt: 

XX volgens de genoemde criteria behorende tot adel of patriciaat; 
volgenss de genoemde criteria niet behorende tot adel of patriciaat. In sommige gevallen gaat het hierbij om 
personenn wier familiestamboom wél in Nederland 's Patriciaat en/ofNederland"s Adelsboek is opgenomen, 
maarr volgens de genoemde criteria niet tot adel of patriciaat konden worden gerekend ('Rg na 1850'); 

?? status is onbekend of onduidelijk. Het betreft hier meestal een persoon waarvan de genealogie waarin hij of 
zijj zou kunnen voorkomen onvolledig is of nooit is uitgewerkt (zie o.a. 'Lijst-Schutte' hieronder) of die bij 
gebrekk aan aanvullende informatie (geboortedatum, voorletters, etc.) niet met zekerheid kan worden 
geïdentificeerd.. Deze personen zijn in de berekening van de percentages die in de tekst worden genoemd niet 
meegeteld. . 

Inn de kolom 'Bijzonderheden' is, naast andere voor het betoog in de tekst relevante informatie, vermeld wanneer 
eenn voorouder als eerste in de familie een regentenfunctie vervulde. Hierbij is telkens de uitdrukking 'Rg vóór 
[jaartal]'' gebruikt om aan te geven dat vroegere regentschappen niet kunnen worden uitgesloten. Dikwijls zijn de 
inn de blauwe en rode boekjes afgedrukte genealogieën, in het bijzonder wat betreft de verre voorouders, incompleet 
off onvolledig. In de kolom worden verder de volgende uitdrukkingen gebruikt: 

Rgg vóór 1795 eerste regent in de stamboom actief vóór en/of in de Republiek; 
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Rgg vóór 1850 eerste regent in de stamboom actiefin de Bataafse Republiek, de Franse Tijd en/of het Koninkrijk 
tott 1850; 

Rgg na 1850 eerste 'regent* in de stamboom actief na 1850; 
Lijst-Schuttee de achternaam van de betreffende persoon komt voor op een door O. Schutte samengestelde lijst 

vann geslachten die volgens de redactie van Nederland's patriciaat wel voor opname in de 'blauwe 
boekjes'' in aanmerking kwamen, maar nooit zijn opgenomen.9 

3.. Overige legenda 

Algemeen Algemeen 
District t 
Gd d 
lijstt f.e. 

(v) ) 
? ? 

hett district dat het Tweede Kamerlid vertegenwoordigde 
godsdienst t 
persoonn vermeld in lijst van de financieel-economische elite in 1886 en/of in 1902 (Lijsten 1.1 en 
1.2) ) 
vrouw w 
onbekend/onduidelijk k 
geen/neen n 
t/mm 1940 en wellicht ook daarna 

Functie Functie 
abl l 
ajsec c 
asec c 
avz z 
bl l 
cc c 
cnb b 
com m 
com* * 
eva a 
cvt t 
cvt* * 
dir r 
esec c 
ga a 
ovz z 
psec c 
pm m 
prdir r 
rvt t 
rvt* * 
sec c 
tsec c 
vz z 

Godsdienst Godsdienst 
nh h 
op p 
rk k 
ni i 

adviserendd bestuurslid 
adjunct-secretaris s 
algemeenn secretaris 
algemeenn voorzitter 
bestuurslid d 
Hdd Contactcommissie van Centraal Beheer en Federatie van Bedrijfsverenigingen 
lidd Commissie tot Nazien van de Balans 
commissaris s 
voorzitterr Raad van Commissarissen 
lidd Commissie van Arbitrage 
lidd Commissie van Toezicht 
voorzitterr Commissie van Toezicht 
directeur r 
eerstee secretaris 
geestelijkk adviseur 
onder-- of vice-voorzitter 
politiekk secretaris 
penningmeester r 
president-directeur r 
lidd Raad van Toezicht 
voorzitterr Raad van Toezicht 
secretaris s 
tweedee secretaris 
voorzitter r 

Nederlands-Hervormd d 
overigg protestant 
Rooms-Katholiek k 
Nieuw-Israelisch h 
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Lijstenn 1 De financieel-economische elite in Nederland: woonplaats, godsdienst, beroep 
enn status 

Lijstt 1.1 De Nederlandse financieel-economische elite in 1886 
Ljjstt 1.2 De Nederlandse financieel-economische elite in 1902 

Toelichting g 
Dee door Schijf genoemde godsdiensten zijn teruggebracht tot vier categorieën: Nederlands-Hervormd, overig 
protestant,, Rooms-Katholiek en Nieuw-Israelisch. Bij ongeveer een kwart van de personen in de lijsten noemt 
Schijff geen godsdienst. Met behulp van de overige lijsten in Bijlage 1 en de studie van M. Duyvendak kon bij een 
aantall van deze personen worden vastgesteld, dat zij rooms-katholiek waren (in de tabellen tussen haakjes 
afgedrukt). . 

Bronnen n 
Personen,, woonplaats en beroep: Schijt Netwerken van een financieel-economische elite, 207-223. 
Godsdienst:: ibidem en Duyvendak, Rooms, rijk qfregentesK passim. 

Lijs tt  1.1 De Nederlandse financieel-economische elite in 1886 

Naam m 

Ameshofl;; H. 
Andréé de Ia Potte Gzn., A.E. 

Anthony,, J.W. 
Asser,, T.M.C. 
Bake,, J.W. 

Barbé.M.CP. . 
Beaufort,, WH. de 

Beels,RH. . 
Berends,, BA. 

Betz,J.G. . 
Beuker,, J.M.B. 
Bickerr Caarten, J.M A 
Bie,H.de e 
Bienfirit,, A.A. 

Bijlaadt,, gr. F.W.C.P. van 
Blaakenheym,, J.J.M. 
Boas,, M.H. 

Boissevain,, J. 
Boonn Hartsinck, M.S. 
Boot,C.RB. . 
Bosse,, JM. van 
Brownee de Tiège, A. de 
Bungee Fzn., W. 
Bunge,, ECG. 
Buteux,JJ>.I. . 

Calkoen,M.C. . 
Christmann,, C.H.F 
Coninckk Westenberg, J. 
Codes,, D. 
Corverr Hooft, JR. 

Cramerus,, A.R.J. 
Craments,, E W. 
Crone,, E.R 
Dijkmans,, C.J.M. 

Drostt J z ,D . 
Dubourcq,, L.I. 
Eeghen,, A.W. van 
Eeghen,, C.P. van 
Eeghen,, J.H. van 
EysselLAPh.Th. . 
Fellinger,, C. 

Fock,J. . 
Fuld,E.J. . 

Woonplaats s 

Utrecht t 
Arnhem m 

Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsteidam m 

Leusden n 
Amsterdam m 
Arnhem m 

Rotterdam m 
Amsterdam m 

Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 

's-Gravenhage e 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Utrecht t 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 

Antwerpen n 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Middelburg g 

Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 

Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 

Amsterdam m 
Amsterdam m 

Gd d 

? ? 
? ? 

nh h 
ni i 
nh h 
nh h 
? ? 

op p 
? ? 

nh h 
op p 
nh h 
op p 
nh h 
nh h 
? ? 
ni i 
nh h 
? ? 

Op p 
nh h 
? ? 
op p 
op p 
? ? 
nh h 
rk k 
op p 
nh h 
nh h 
nh h 
nh h 
rk k 
nh h 
nh h 
nh h 
op p 
op p 
op p 
nh h 
op p 
op p 
ni i 

Beroep p 

pres.-dirccteurr spoorwegmaatschappij 
assuradeurr & directeur 
verzekeringsmaatschappij j 

makelaar r 
hoogleraarr &, advocaat 
functionariss spoorwegmij. 
directeurr suikerraffinaderij 
assuradeur r 
bankier r 
architectt &  timmerman 
koopmann &  firmant handelsmaatschappij 
suikenaffinadeur r 
assuradeur r 

assuradeur r 
koopmann & assuradeur 
politiek k 
koopmann & directeur handelsmaatschappij 
koopmann & makelaar 
koopmann & reder 
bankier r 
lidd Raad van State 
commissionairr & assuradeur 
? ? 
koopman n 
koopman n 
politiek k 

koopman n 
bankierr & directeur Amsterdamsche Bank 
bankier r 

koopman n 
advocaat t 
koopman n 
particulier r 
commissionairr &  lid handelsfirma 
directeurr hypotheekbank 

bankier r 
assuradeur r 
koopman n 
koopman n 
commissionairr in effecten 
advocaatt & procureur 
koopmann & firmant handelsfirma 
bankierr & koopman 
bankier r 

A/P P 

X X 
X X 

--
--
X X 

--
X X 
X X 

--
? ? 
X X 
X X 
? ? 
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 

--
X X 
? ? 
? ? 
? ? 
X X 
X X 

--
X X 
X X 

--
X X 
X X 

--
--
--
--
X X 
X X 
X X 
1 1 

--
X X 

--

Bijzonderheden n 

Rgg vóór 1700. 
RgFraa vóór 1800. Rgvóór 1850. 

Rgg vóór 1791 

Rgvóórr 1700. 
Rgvóórr 1795. 

Genealogiee onvoldoende uitgewerkt 
Rgvóórr 1795. 
Rgvóórr 1795. 

Genealogiee nooit uitgewerkt. 
Rgvóórr 1795. 
Rgvóórr 1600. 
Rgvóórr 1795. 

RgFraa vóór 1700. Rg Ned vóór 1795. 
Rgvóórr 1795. 
Rgg na 1850. 

Rgvóórr 1850. 

Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1700. 
Rgvóórr 1795. 

RgDuii vóór 1700. Rg Ned vóór 1850. 
Rgg Dm' vóór 1700. Rg Ned vóór 1850. 

Rgg na 1850. 
Rgvóórr 1795. 

Rgvóórr 1795. 
Rgvóórr 1795. 

Lijst-Schutte. . 

Rgvóórr 1850. 
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Naam m 

Geer,, Jhr. H A de 

Geer,, Jhr ThAC.de 
Gecrtsema,, J U 
Gelderman,D. . 

Gennep,, J. van 
Gicbert,M. . 
Gijselaar,, Jhr. N. de 
Gieichman,, J.G. 

Gieichman,, L A 
Goemann Borgesius, R 
Groof,L.de e 
Haann Azn., A de 
HaU,, M.C van 
Hartogh,AF.K. . 
Hattsenn jr, Jhr. C. 

Hartsen,, Jhr. P. 

Hasselt,, J F.B. van 
Havelaarr Jz., P. 
Havelaar,, CE. 

HazelhoffRoelfzcrna,, KAW.L. 
Heeckeren,, baron L.A.F.H. van 
Heel,, JJ.M. van 
Heemstra,, baron W.H.F. van 
Heineken,, GA. 
Heldring,, B. 
Hendrichs,, A.MJ. 
Henny,, C. 
Henny,, C.M. 
Heukelom,, L.C. van 
Heuvelinkk jz., HJ. 
Hobokenn van Cortgene, A van 
Hobokenn van Rhoon, E. van 
Hottzman,, A. 

Hooftt Graafland, F. 
Hoorn,, Q.W van 
Hooykaas,, P. 
Homfeist,C C 
Hoyer.H.F. . 
Insinger,, M.H. 
Jansejz.,, B. 
Josephuss Jitta, S. W. 
Kalff,, J.H.A.A. 
Kempenaer,, JU. de 

Koen,, F. 
Kolff,, D.H. A 
Kors,, G. van der 
Krabbendam,, W. 
Kramer,, RD . 
Krasnapolski,, A.W. 
Leeuwen,, Wl ï . van 
Lennep,, A van 
Lermep,, H.J. van 
Lennep,, RS . van 
Limburgg Stirutn, gr S.J. van 
Lindenn dz., R van der 
Luden,, H 
Luden,RL.M. . 

LugtPzn.,J.R R 
Lutcijn,, J. 
Marezz Oyens, AD. de 

Marezz Oyens, H.J. de 
Marken,, J.C. van 

Marie,, M. van 
Marwijkk Kooy, B. van 
Mastenbroek,, W.F 

Matthes,, JA. 
Mees,, J. 
Mees,, M. 

Woonplaats s 

Amsterdam m 
Amsterdam m 
Groningen n 

Oldeazaal l 
Rotterdam m 

's-Gravenhage e 
's-Gravenhage e 
's-Gravenhage e 
Rotterdam m 
's-Gravenhage e 
Antwerpen n 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 

Amsterdam m 

Amsterdam m 

Zutphen n 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Zutphen n 
Rotterdam m 
Deventer r 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Zutphen n 
Zutphen n 
Amsterdam m 
Arnhem m 
Rotterdam m 

Rotterdam m 
Amsterdam m 

Amsterdam m 
Amsterdam m 

Rotterdam m 
? ? 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Arnhem m 

Amsterdam m 

Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Heemstede e 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Arnhem m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Middelburg g 
Amsterdam m 
Amsterdam m 

Delft t 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 

Gd d 

na a 
nh h 
? ? 
? ? 

nh h 

nh h 
nh h 

op p 
op p 
? ? 
? ? 

op p 

nh h 
ni i 

op p 

op p 

? ? 
op p 
nh h 
nh h 
? ? 

nh h 
? ? 

nh h 
nh h 
rk k 
? ? 

? ? 

op p 
? ? 

nh h 
? ? 

op p 

nh h 
nh h 
nh h 
? ? 

? ? 
op p 
nh h 
nh h 
op p 
? ? 

op p 
nh h 
op p 
nh h 

op p 
op p 
nh h 
? ? 

nh h 
nh h 
? ? 

? ? 
nh h 
nh h 

op p 
? ? 

nh h 
nh h 
7 7 

nh h 
nh h 
nh h 

nh h 
nh h 
? ? 

Beroep p 

directeurr hypotheekbank 

assuradeur r 

advocatt t 
textielfabrikant t 

advocaat t 
bankier r 
griffierr Hoge Raad 
advocaatt &. referendaris Mm. van Fin. 
koopmann ft directeur hanrHsmaarschappij 
assuradeur r 
? ? 
koopmann & commissiooair 

bankierr & advocaat 
advocaatt & procureur 

assuradeur r 

koopmann £ bankier 

advocaatt & kantonrechter 

bankier r 
advocaatt & procureur 

advocaatt & procureur 
schoolopzienerr &  archivaris 

koopman n 
burgemeester r 
bierbrouwer r 
bankier r 

teder r 
assuradeur r 
assuradeur r 
koopman n 
architect t 
? ? 
particulier r 
assuradeurr & directeur 
koll teermaatschappij 
advocaat t 
directeurr bierbrouwerij 
timmerman n 
? ? 

bierbrouwer r 
rederr & directeur stoombootmaatschappij 
assuradeur r 
koopman n 
koopman n 

rijksadvocaat,rijksadvocaat, gemeenteraadslid & 
wethouder r 

commissionairr in manufacturen 
rederr & handelaar 
bankier r 

kandidaatt notaris 
makelaarr in mobilair 
hotelier r 
? ? 

hoogheemraadd &  gemeenteraadslid 
rechterr & advocaat 
assuradeur r 
? ? 

lood-- en zinkverwerking 
bankier r 
rechter rechter 
assuradeur r 

handelaarr &  agent Nedniandscbe Bank 
bankierr &  commissionair in fondsen 
bankierr & commissionair in effecten 

fabrikant t 
assuradeur r 
fabrikant t 
assuradeur r 
assuradeur r 

bankier r 
bankier r 

Art » » 
X X 

X X 
X X 

--
X X 

--
X X 
X X 
X X 
X X 

--
? ? 
X X 

--
X X 

X X 

X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 

X X 

--

X X 
X X 

--
--
X X 
X X 

--
--
X X 

X X 

X X 
X X 

--
--
--
--
--
X X 
X X 
X X 

X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 

X X 

--
X X 

--
X X 
X X 
X X 

BUnadeifcedea a 

Rgg vóór 1700. 
Rgg vóór 1700. 
Rgg vóór 1700. 
Rgg na 1850. 
Rgg vóór 1700. 

Rgg vóór 1600. 
RgDuii voor 1300. Rg Ned vóór 1795. 
RgDuii vóór 1300. Rg Ned vóór 1795. 
Rgg vóór 1700. 

Rgg vóór 1795. 

RgZwee vóór 1700. Rg Ned vóór 1795. 

RgZwee vóór 1700. Rg Ned vóór 1795. 

Rgvóórr 1700. 
Rgg vóór 1700. 
Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1500. 
Rgvóórr 1700. 
Rgvóórr 1500. 

Rgg Dui vóór 1800. Rg Ned na 1850. 
Rgg Dui vóór 1800. Rg Ned na 1850. 

Rgvóórr 1850. 
Rgvóórr 1850. 
Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1795. 
Rgvóórr 1795. 
Rgg na 1850. 

Rgvóórr 1700. 
Rgg vóór 1795. 

Rgvóórr 1600. 

Rgg Dui vóór 1700. Ned vóór 1795. 

Rgvóórr 1500. 
Rgvóórr 1700. 

Rgg Zwi vóór 1800. Rg Ned na 1850. 
Rgvóórr 1500. 

Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1700. 
Rgvóórr 1700. 

Rgg Dui vóór 1100. Rg Ned vóór 1600. 

Rgvóórr 1700. 
Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1850. 

Rgvóórr 1850. 
Rgvóórr 1850. 
Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1850. 

Rgvóórr 1850. 
Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1700. 
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N u n n 

Meulenn jr. , J. ter 
Meuten,, C.G. van der 
Meulen,, J. ter 
Middendorpp jr. , HJ. 
Moens,Ch. . 
Monchy,, A.de 
Monchy,, M M de 
Monchy,, SJJt de 
Muller ,, P.N 
Muntz,J.W. . 
Nagdll  tot Ampsen, baroa J£ J l van 
Nierop,, F.S. van 
Nispen,, Jhr. GA. van 
Obreen,Ch.M.C. . 
Oordt,G.HJL.van n 
Overeem,, H. 
Patijn,J.G. . 
Peelen,P. . 
Piek,WJ. . 
Pierson,N.G. . 
Portielje,JP. . 

Quack,, H.P.G. 
Quien,C.F. . 
Rahusen,E.N. . 
Ramann,, C.WJ. 
Redekerr  Bisdom, N. 
Reepmaker,, J.C. 
Reigersbergg Vershrys, Jhr. JJL van 
Rendorp,, A 
Roött,, baron W. 
Royaardss van der  Ham, W J. 
Royaardss van Scherpenzecl, H. 
Ruebb cz., C. 
Ruys,W. . 
Sakanonsooo hz., G. 
Sanson,, L. 
Santen,, JJ. van 
Schimmelpenniockk van Nijenh., gr. 
RJ. . 

Schlencfcer,, J.G. 
Schmitz,FJ.W.H. . 
Schorer,Jhr.J.WM M 
Sieburgh,J.N.W.C. . 
's-Jacob.WJi i 
Sloett  van de Beele, baron L AJ . 
Smit,, A 
SonnaviUe,, P.J. de 
SpatBkjr.J R R 
Sprenger,, F.G. 
Stork,, Ch.Th. 
Stork,, JE. 
Suermondt,, L A E . 
Swaan,, H.WJ.C. 
Swinderen,, Jhr. J.RF.K. van 
Takk van Poortvtiet, J.P.R. 
Tegetberg,, P.E. 
Tex,Jhr.. CJ.den 
Tex,, N J. den 
Tienhoven,, G. van 
Tindal,, baron GA 
Uyttenhoven,, L E. 
Vass Visser, G. 
Verheven,, Jhr. J.BAJ.M. 
Viiul yy Verbrugge, W A 
Viruly ,, C.M. 
Visser,, W.M. 
Vleuten,, C.W. van 
Vliet,, W. van der 
Vogel,, J.G.CA de 

Woonplaats s 

Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amstetdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Laren n 
Amsterdam m 
Arnhem m 
Rotterdam m 
's-Gravenhage e 
Hilversum m 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 

Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Baarn n 
Rotterdam m 
Watergraafsmeer r 
Amstetdam m 
Amsterdam m 
Utrecht t 
Utrecht t 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Almelo o 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 

Amsterdam m 
Amsterdam m 
Middelbur g g 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Arnhem m 
Vlissingeo o 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
Middelbur g g 
Otdenzaal l 
Almelo o 
Rotterdam m 
's-Gravenhage e 
Rij s s 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
's-Hertogenbosch h 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 

Gd d 

nh h 
rk k 
nh h 
nh h 
nh h 
op p 
op p 

OP P 

op p 
nh h 
? ? 
ni i 

(*) ) 
7 7 

nh h 
? ? 

nh h 
nh h 

--
nh h 
op p 

nh h 
op p 

OP P 
nh h 
nh h 
? ? 
? ? 

nh h 
nh h 
? ? 
? ? 
? ? 
? ? 

? ? 
ni i 
nh h 
9 9 

nh h 
rk k 
? ? 
rk k 
? ? 
? ? 

? ? 
rk k 
nh h 
7 7 
? ? 

? ? 
nh h 

--
? ? 

nh h 
nh h 
nh h 
nh h 
nh h 
nh h 
nh h 
op p 

(rk ) ) 
op p 
op p 
nh h 
? ? 

nh h 

--

Beroep p 

assuradeur r 
commissionairr  in ijzerwaren 
assuradeur r 
commissionairr  in effecten 
koopman n 
bankier r 
bankierr  &  directeur  handelsmaatschappij 
koopman n 
koopmann &  commissionair 
advocaat t 
opperstalmeesterr  des Konings 
bankierr  &  advocaat 
politiek k 
assuradeur r 
hoofdambtenaarr  Indische spoorwegen 
architect t 
advocaatt  & officier  van justiti e 
adoocaatt  & procureur 
commissionair r 
bankier r 
advocaatt  &  directeur 
verzekeringsmaatschappij j 

bankierr  &  secretaris Nederiandsche Bank 
koopman n 
advocaatt  & despacheur 
reder r 
architect t 
advocaat t 
directeurr  tramwegmaatschappij 
advocaat t 
wethouder r 
politiek k 
grondeigenaar r 
particulier r 
reder r 
textielfabrikant t 
commissionair r 
adviseurr  Indische handelsbank 
grootmeesterr  van bet Huis des Konings 

7 7 
likeurstoker r 
commissariss des Konings Noord-Holland 
koopman n 
advocaatt  en procureur 
? ? 
scheepsbouwmeester r 
? ? 

bankier r 
reder r 
textiel-- en machinefabrikant 
textiel-- en machinefabrikant 
koopman n 
assuradeur r 
politiek k 
rederr  &  politiek 
reder r 
advocaatt  &  procureur 
rederr  &  advocaat 
burgemeesterr  &  oud-hoogleraar 
rederr  &  "hoF 
betastingcontroleur r 
lidd Provinciate Staten 
gemeentesecrectaris s 
koopman n 
wijnhandelaar r 
reder r 
architect t 
advocaat t 
? ? 

AI? AI? 

X X 

? ? 
X X 

--
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
X X 

--
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 

--
--
--
X X 
X X 
? ? 
X X 
X X 
X X 

--
--
--
--
--
X X 

--
--
X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 

--
X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

--
? ? 
X X 
X X 
X X 
? ? 

--
X X 
? ? 

Bijzoaderhedcfl l 

Rgg vóór  1795. 

Iijst-Schutte. . 
Rgg vóór  1795. 

Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg Dui vóór  1800. Rg vóór  1850. 
Rgg vóór  1700. 
Rgg vóór  1500. 

Rgg vóór  1850. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1700. 

Rgg vóór  1795. 

Rgg vóór  1600. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 

Rgg Dui vóór  1800. Rg Ned vóór  1795. 
RgDuii  vóór  1700. Ned vóór  1795. 
Rgg na 1850. 

Rgg vóór  1600. 
Rgvóórr  1700. 
Lijst-Schutte. . 
Rgg Dui vóór  1700. Rg Ned vóór  1795. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1700. 
Rgg na 1850. 
Rgnaa 1850. 

Rgvóórr  1500. 

Rgg Dui vóór  1600. RgNed vóór  1700. 
Rgvóórr  1850. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1500. 

Rgvóórr  1795. 

Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1700. 

Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1850. 

Lijst-Schutte. . 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1600. 
Rgvóórr  1600. 
Lijst-Schutte. . 

Rgvóórr  1700. 
Genealogiee nooit uitgewerkt. 
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Naam m 

VoUenhoven,, J. van 

Vriess Az., G. de 

Vries,, JH-de 
Vriese,, FA. . 
Vroük,A. . 

WaUU Bake, R.WJ.C. van den 
Weeningh,, M.WJ. 
Weetien,L.H H 
Wertheim,, AC. 
Westerwoudt,, F.Th. 
Wijk,, J.C. van 
Willink,, AF. 
Wolff,, H.C. de 
Wurfbain,, AL. 
Wüste,JJL L 
Zeverijn,, S.B. 
7jmrawnifln >> J.C. 

Zmnicqq Bergmaan, E HJJVI. van 

Woonplaats s 

Rotterdam m 

's-Gxavenhage e 
Amsterda m m 

Amsterda m m 

VGravenhage e 
Amsterda m m 

Amsterdam m 
Amsterda m m 

Amsterdam m 
Amsterdam m 

Rotterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterda m m 

Amsterda m m 

's-Hertogenbosch h 

Gdd Beroep A/PP Bijzonderheden 

op p 
7 7 

op p 
nh h 
op p 
Oh h 
rk k 
op p 
DJ J 

rk k 
? ? 

op p 

handelaar r 
? ? 

makelaarr  in tabak 
koopman n 
gepensioneerd d 
directeurr  spoorwegmaatschappij 
directeurr  bouwonderneming 
makelaarr  & commissionair  in effecten 
bankier r 
politiek? ? 
architect t 
commissionairr  &  assuradeur 

X X 

X X 

--
? ? 
X X 

--
--
X X 

--
? ? 
X X 

Rgg vóór  1700 

Rgg vóór  1795 

Lijst-Schude. . 
Rgg vóór  1795 

Rgg vóór  1850 
Rgg na 1850. 
üjst-Schutte. . 
Rgg vóór  1795 

?? assuradeur 
opp commissionair in effecten 

opp koopman 
opp bankier £ koopman 
nhh makelaar in suiker 
rkk rijksadvocaat, advocaat &  procureur 

XX RgDuivóór 1700. RgNedna 1850. 

?? Ujst-Scbutte. 

Lijs tt  1.2 De Nederlandse financieel-economische elite in 1902 

Naam m 

Asser,, TM.C. 
Beaufort,, W.H de 
Beels,H.R R 
Bergerr  Hengst, C.G. 
Beuker,, J.M.B. 
Bickerr  Caarten, J.M A 
Blankenheym,, J.J.M. 
BodcM. . 
Boendermaker,, C. 
Boissevain,J J 
Bosse,, )M. van 
Bunge,, F.C. 
Bunge,, JG 
Calkoen,, M.C. 
Campo.F.WJ.Adel l 
Christmann,, C.H.F. 
Coninckk Westenberg, J. 
Cordes,HJ. . 
Crol,, JJ3. 
Crone,, E.H. 
Dam,, C.H. van 
Dedel,, Jhr. W.G. 
Drost,, J. 
Ebeling,, AF. 
Eeghenn jr , AW . van 
Eeghen,, J.H. van 
Eeghen,, S.P. van 
Engeringh,, E J B.H.M 
Enjbrink ,, HJL 
EysseU,, APh.Th. 
Feltz,, baron WA.van der 
Fevree de Montigny Lz, J.J. Ie 
Fock,A A 
Geer,, Jhr. Th A C . de 
Geertsemaa Czn., J.H. 
Geertsoma,, W J. 
Gelderman,, D. 
Gennep,, J. van 
Gleichman,, J.G. 
Gleichman,, LA . 
Goemann Borgesius, H. 
Haitsmaa Muiier , T. 
Harenn Noman, T J. van 
Hartsen,, Jhr. P. 
Hasselt,, AKPhF . van 

Woonn plaats 

Amsterdam m 
Leusden n 
Amsterdam m 
Utrecht t 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
? ? 

Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Arnhem m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Utrecht t 
Arnhem m 
's-Gravenhage e 
Assen n 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Rijsenburg g 
Amsterdam m 
CMM  denzaal 
Rotterdam m 
's-Gravenhage e 
Rotterdam m 
's-Gravenhage e 
Lochem m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 

Gd d 

ni i 
? ? 

OP P 
7 7 
op p 
nh h 
? ? 

nh h 
? ? 

nh h 
nh h 
nh h 
op p 
nh h 
op p 
rk k 
op p 
7 7 

nh h 
rk k 
nh h 
nh h 
nh h 
op p 
? ? 

op p 
op p 
? ? 

? ? 

nh h 
? ? 
? ? 

OP P 
nh h 
? ? 

nb b 
? ? 

nh h 
op p 
op p 
? ? 
? ? 
? ? 

op p 
nh h 

Beroep p 

advocaatt  &  hoogleraar 
assuradeur r 
bankier r 
? ? 

suikenaffinadeur r 
assuradeur r 
koopmann & directeur 
directeurr  handelsbank 
? ? 

rederr  &  koopman 
commissionairr  &  assuradeur 
koopman n 
koopman n 
koopmann &  bankier 
assuradeurr  &  directeur  hypotheekbank 
bankier r 
bankier r 
7 7 
cargadoor r 
commissionair r 
makelaar r 
? ? 

koopman n 
koopman n 
koopman n 
commissionair r 
koopman n 
spoorwegdirecteur r 
? ? 

advocaatt  &  procureur 
? ? 

7 7 
koopmann &  bankier 
assuradeur r 
? ? 

bankier r 
katoenrabrikant t 
advocaat t 
advocaatt  &  referendaris Min. van Fin. 
koopmann & procuratiehouder 
assuradeur r 
burgemeester r 
? ? 

koopmann &  bankier 
ingenieurr  & adm. spoorwegenmij. 

A/P P 

--
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
--
X X 
X X 
? ? 

? ? 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
--
? ? 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 

Bijzonderheden n 

Rgg vóór  1700. 
Rgg vóór  1795. 

Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 

Rgg Fra vóór  1700. Rg Ned vóór  1795. 
Rgg vóór  1850. 

Rgg vóór  1700. 
Rgg vóór  1795. 

Rgg vóór  1700. 
Rgg vóór  1795. 
Genealogiee nooit uitgewerkt. 

Rgg vóór  1600. 
Rgg vóór  1400. 
Rgg vóór  1600. 
Rgg naa 1850. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 

Lijst-Schutte. . 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1795. 
Rgg vóór  1850. 
Rgg vóór  1700. 
Rgg vóór  1700. 
Rgg vóór  1700. 
Rgg na 1850. 
Rgg vóór  1700. 

Rgg Dui vóór  1300. Rg Ned vóór  1795. 
RgDuii  vóór  1300. Rg Ned vóór  1795. 
Rgg vóór  1700. 
Rgg vóór  1500. 

Rgg Zwe vóór  1700. Rg Ned vóór  1795. 
Rgg vóór  1700. 
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Naam m 

Havelaarr  Jz., P. 
Havelaar,, CE. 
Heemstra,, baron W.RF 
Heldring,, B. 
Heukekxn,, L.C. van 
Heukelom,, Wi \ van 
Hintzen,GiL L 
Hobokenn van Cortgene, A. van 
Hubrecht,, HF Jt 
Hudig.J. . 
Huydeooperr  van Maarsseveeo elc., 
Jhr.J.E. . 

Kalf tt  J H A A 
Kappen,, Jhr. AJ.H. van 
Karoebeek,, Jhr. AJP.C. van 
Knottenbelt,, J. 
KochJz.,F. . 
Kors,, G. van der 
Labouchere,, E.S. 
Lefamans,, S. 
Lennep,, H.S. van 
Lennep,, W.E. van 
Loman,J.C. . 
Luden.RL.Nf. . 
Marezz Ovens, AD. de 
Marezz Ovens, HJ. de 
Marie,, M. van 
Matmes,JA A 
Mees,, M. 
Meutenn jr,J . ter 
Michielss van Verduyne, baron 
L.P.M.H. . 

Molleru ss van Westkerke, baron 
JJLM . . 
Moltzer,, J.P. 
MonchyRzn,E.P.de e 
Monchy,, A.de 
Muller ,, P.N. 
Nierop,, F.S. van 
Nispen,, Jhr. G A van 
Noort,, Jhr. LJ\D . op ten 
Ogtrop,, PAL . van 
Oordt,GJLL.va n n 
Parijn,, J.G. 
Petersen,, J.DA 
Pierson,HD. . 
Plate,, A 
Portielje,J.P. . 
Quack,, H.P.G. 
Rahusen,D. . 
Rahusen,, E.N. 
Ramatm,, Ch.W J. 
Reepmaker,, J.C. 
Roe»,Roe», baron W. 
Roelvink,A. . 
Roelvink,, J.B. 
Ruys,W. . 
Saloroonsonn Hz., G. 
Schnitzler,, L. 
Schorer,, Jhr. J.W.M. 
Six,, Jhr. W 
's-Jaoob,, F.B. 
Sonnavüle,, P.J. de 
Sparnkjr.JH . . 
Sprengerr  van Eijck, J.P. 
Sprenger,W.J. . 
Stoop,, F. 
Stork,, D.W. 
Suermondt,, LAE . 
Takk van Poortvliet, J.P.R. 

Woonplaats s 

Rotterdam m 
Rotterdam m 
Deventer r 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Utrecht t 

Amsterdam m 
's-Gravenhage e 
's-Gravenhage e 
's-Gravenhage e 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Utrecht t 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 

Arnhem m 

Amsterdam m 
Rotterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Arnhem m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
's-Gravenhage e 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Amsterdam m 
Rotterdam m 
Almelo o 
? ? 
Middelbur g g 
's-Gravenhage e 
Rotterdam m 
's-Gravenhage e 
Amsterdam m 
Utrecht t 
Middelbur g g 
Dordrecht t 
? ? 

Rotterdam m 
's-Gravenhage e 

Gd d 

op p 
nh h 
? ? 

nh h 
op p 
? ? 

op p 
nh h 
nh h 
nh h 
nh h 

op p 
rk k 
nh h 
op p 
nh h 
op p 
nh h 
ni i 
nh h 
? ? 

op p 
nh h 
oh h 
nh h 
nh h 
nh h 
? ? 

nh h 
rk k 

? ? 

? ? 

OP P 
? ? 

op p 
ni i 

(*) ) 
nh h 
rk k 
nh h 
nh h 
op p 
op p 
nh h 

op p 
nh h 
op p 

op p 
nh h 
? ? 

nh h 
nh h 
op p 
? ? 
? ? 

? ? 
? ? 

nh h 
? ? 
rk k 
nh h 
? ? 
7 7 

? ? 
? ? 

nh h 
nh h 

Beroep p 

bankier r 
advocaatt  A procureur 
burgemeester r 
bankierr  &  directeur 
koopman n 
bankier r 
bankier r 
? ? 
directeurr  telefoonmaatschappij 
cargadoor r 
bankier r 

koopman n 
directeurr  rmjnbomvmaatsdiappij 
Gepensioneerd d 
advocaat t 
commissionair r 
bankier r 
commissionair r 
onmmiaiDonntr r 

assuradeur r 
assuradeur r 
koopmann &  bankier 
rechter r 
bankierr  &  commissionair 
bankierr  & eommissioiiair 
assuradeur r 
assuradeur r 
bankierr  &  kassier 
assuradeur r 
secr.-generaall  Hof van Arbitrag e 

? ? 

advocaat t 
koopman n 
bankierr  & directeur  Nederlandsche Bank 
koopmann &  commissionair 
bankierr  &  advocaat 
politiek k 
reder r 
makelaarr  in effecten 
boofdambtenaar r 
advocaatt  &  officier  van justiti e 
? ? 
bankierr  A commissionair 
cargadoorr  &  handelaar 
advocaatt  &  directeur 
bankierr  &  secretaris Nederlandsche Bank 
bankier,, assuradeur  & commisionair 
advocaatt  & despacfaeur 
reder r 
advocaat t 
wethouder r 
bankier r 
bankier r 
reder r 
textielfabrikant t 
? ? 
burgemeester r 
? ? 
? ? 
? ? 

bankier r 
spoorwegdirecteurr  &  oud-Min. van Kol. 
? ? 

bankier r 
textiel-textiel- en machinefabrikant 
koopman n 
rederr  &  politiek 

A/P P 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
? ? 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 

_ _ 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 

X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 
X X 

--
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 
X X 

--
--
--
X X 
X X 
X X 
X X 

--
--
--
X X 
X X 
X X 
X X 

--
--
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

Bijzonderheden n 

Rgg vóór  1700 
Rgvóórr  1700. 
Rgg vóór  1500. 
RgDuii  vóór  1800. RgNed na 1850. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1700. 
Genealogiee onvoldoende uitgewerkt 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1600. 

Rgvóórr  1500, 

Rgg Dui vóór  1400. Rg Ned vóór  1850. 
Rgvóórr  1850. 
Rgvóórr  1850. 

Rgg Fra vóór  1700. Ned vóór  1850. 

Rgvóórr  1600. 
Rgvóórr  1700. 
Rgg na 1850. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1850. 
Rgvóórr  1850. 

Rgvóórr  1850. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 

Rgvóórr  1795. 

Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
RgDuii  vóór  1795. RgNed vóór  1850. 

Rgvóórr  1850. 
Rgvóórr  1700. 
Rgg na 1850. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1795. 

Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgg na 1850. 
Rgg na 1850. 

Rgvóórr  1600. 
Rgg Dui vóór  1700. Rg Ned vóór  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rgg na 1850. 

Rgg Dui vóór  1600. Rg Ned vóór  1700. 
Rgg België vóór  1600. Rg Ned vóór  1700. 
Rgvóórr  1700 
Rgvóórr  1795. 

Rgnaa 1850. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1600 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1700. 

http://Luden.RL.Nf
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Na a Wooapbat s s Gdd Beroep A/PP Btymdeffceden 
Tegdberg,, P.E. 
Teixeiraa de Mattos, Jbr. AL . 
Tex,, Jbr. C J. den 
Tex,, P. den 
Tienhoven,, C.H. van 
Tienhoven,, G. van 
Tindal,, ban» G A 
Vass Visser, G. 
Veder,, H. 
Veder,, J.H. 
Veltman,H.C. . 
Vird yy Verbrugge, W A 
Vogel,, J . G . O L A de 
Vries,, J.C. de 
Walll  Bake, R.WJ.C. van den 
Walre.J.. van 
Weetjen,J. . 
Weiderenn Rengers, baron W.J. van 
Wertheim,, J.G. 
Westerwoudt,, F.Th. 
Wurfbain ,, F.L. 
Zinnicqq Bergmaan, E.HJ.M. van 

Amsterdamm nh reder 
Rotterdamm op koopman 
Amsterdamm nh advocaat &  procureur 
Amsterdamm nh ? 
Amsterdamm nh bankier 
Amsterdamm nh burgemeester  &  oud-hoogleraar 
Amsterdamm nh reder &'bo f 
Amsterdamm op politiek 
Rotterdamm nh assuradeur 
Rotterdamm ? directeur  Nederiandsche Bank 
Amsterdamm op ? 
Rotterdamm op koopman 
's-Gravenhagee - ? 
Amsterdamm op advocaat &  procureur 
Amsterdamm nh ingenieur 
Utrechtt  ? vice-president arr  rechtbank 
Amsterdamm op makelaar  & commissionair 
?? ? ? 

Amsterdamm ni bankier  & procuratiehouder 
Amsterdamm rk ? 
Amsterdamm nh commissionair 
's-Hertogenboschh rk rijksadvocaat, advocaat &  procureur 

XX Rgvóór  1795. 
XX RgPort vóór  1700. RgNed vóór  1850. 
XX Rgvóór  1795. 
XX Rgvóór  1795. 
XX Rgvóór  1700. 
XX Rgvóór  1700. 
XX Rgvóór  1850. 
77 Ujst-Scautte. 
XX Rgvóór  1795. 
XX Rgvóór  1795. 

XX Rgvóór  1600. 
XX Genealogie nooit uitgewerkt. 
? ? 
XX Rgvóór  1795. 
XX Rgvóór  1795. 

XX Rgvóór  1400. 
XX Rgvóór  1850. 

 Rg na 1850. 

XX RgDui vóór  1700. RgNed na 1850. 
?? Ujst-Schutte. 
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Lijstenn 2 Het conservatieve netwerk: functies, status en nevenfuncties 

Lijstt 2.1 Bond van Vrije Liberalen: Tweede Kamerleden en partijbestuurders (1894-1922) 
Lijs tt  2.2 Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond': Tweede Kamerleden en partijbestuurders (1922-1940) 
Lijs tt  2.3.1 Centrale Werkgevers Risicobank: bestuurders (1902-1940) 
Lijs tt  2.3.2 Centraal Beheer: bestuurders (1909-1940) 
Lijs tt  2.4 Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers: bestuurders (1899-1940) 
Ljjs tt  2.5 (Koninklijk) Nederlandsch Landbouwcomité: bestuurders (1895-1940) 
Lijs tt  2.6 Nederlandsche Middenstandsbond: bestuurders (1903-1927) 

Lijs tt  2.1 Bond van Vry e Liberalen: Tweede Kamerleden (1894-1922) 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Als 'beginjaar' is in de lijsten telkens genomen 1894, toen het Nederlandse partijenstelsel voor de 

daaropvolgendee vijf decennia min of meer was uitgekristalliseerd Verschillende Kamerleden hadden echter al 
vóórr dat jaar zitting. 

2.. Bij de Grondwetsherziening van 1917 werd het districtenstelsel afgeschaft. Voor de Kamerleden die na 1918 
zittingg hadden kon derhalve geen district worden vermeld. 

3.. In enkele gevallen kon uit de bronnen niet worden opgemaakt wanneer een Kamerlid precies was afgetreden. In 
diee gevallen is in de lijsten telkens het volgende verkiezingsjaar als eindjaar genomen. 

4.. Strikt genomen bestond de BVL bij de verkiezingen van 1894 nog niet. Met behulp van Parlement en Kiezer en 
Taal,, Liberalen en radicalen, kon niettemin worden bepaald welke Kamerleden tot de latere BVL konden 
wordenn gerekend. 

Bronnen: Bronnen: 
Lijst,, district en dienstjaren: 1894-1897: Van Koetsveld, Onzepolitiekepam>'e«, bijlage. 1897-1940: Parlementen 
kiezer. kiezer. 
Bijzonderheden:: ibidem. Onze afgevaardigden, 1897,1901 en 1913. Parlement en kiezer. Persoonlijkheden in het 
KoninkrijkKoninkrijk der. Biografisch woordenboek van Nederland. 
Ledenn St. Jacobsgilde: Heerkens Thijssen, 'Haarlemse St. Jacobsgilde', 100-146. 

Distric t t 

Rotterdam m 
Breukelen n 
Haarlem m 

Ede e 
'ss Gravenhage 

Alkmaar r 
Amsterdam m 

Rotterdam m 

Enkfauizen n 

Wijkk bij Duurstede 
Deventer r 

Rotterdam m 

Rotterdam m 

Amsterdam/Amersfoort/--

Deventer r 
Rotterdam m 

Utrecht t 
Gouda a 

Amsterdam m 

Steenwijk k 

Amsterdam m 
'ss Gravenhage 

Bnelie e 
Oostburg g 

Dienstjaren n 

1894-1»% % 
1894-1896 6 
1894-18% % 
1894-1897 7 
1894-1897 7 
1894-1897 7 
1894-1897 7 

1894-1897 7 

1894-1897 7 
1894-1897/1898-1900 0 

1894-1897/1898-1905 5 
1894-1897/1905-1909 9 

1894-1897/1905-1913/ / 
1913-1918 8 

1894-1898 8 
1894-1898 8 

1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 

1894-1901 1 
1894-1901 1 

1894-1902 2 
1894-1905 5 

1894-1909 9 

A/P P 

X X 
X X 
? ? 

X X 
X X 
X X 
X X 

X X 

--
X X 

X X 
X X 

X X 

? ? 

? ? 

X X 
X X 
X X 

X X 

--
X X 

X X 

X X 

Bijzonderheden n 

Lijstt f.e.-1886 en 1902. Rg voor 1700. 
Rgg vóór 1600. 
Oud-advocaatt Oud-schoolinspecteur. 
Rgg vóór 1500. 
RgFravóórr 1700. RgNed vóór 1850. 
Oud-burgemeester.. Rg vóór 1700. 
Oud-koopman.. Oud-advocaat. Rg vóór 1795. 

Koopman.. Commissaris Nederlandsche Bank. Lijst f.e-
1886.. Rg vóór 1600. 

Landbouwerr en burgemeester. 
Rgvóórr 1700. 

Rgg vóór 1700. 
Reder.. Lijst f.e.-1902. Rg Dui vóór 1795. Rg Ned vóór 
1850. . 

Lijstt f.e.-1886 en 1902. Rg vóór 1700. Lid St Jacobsgilde. 

Oud-advocaat.. Ltjst-Schutte 
Koopman.. Lijst f.e.-1902. Genealogie onvoldoende 
uitgewerkt. . 

Koopman.. Rgvóór 1700. 

Oud-ambtenaar.. Rgvóór 1600. 
Oud-directeurr Nederlandsche Bank. Lijst f.e.-1886 en 
1902.. RgDiri vóór 1300. RgNed vóór 1795. 

Rgvóórr 1795. 
Advocaat. . 
Oud-hoofdingeiiieurr Rijkswaterstaat. Rg vóór 1850. 

Oud-advocaatt en oud-burgemeester. Rg vóór 1795. 
Burgemeester.. Rg vóór 1850. 

Gennep,, J. van 
Royaardss van der  Ham, W. 
Farncombee Sanders, AJ.W. 
Borselle,JhrA.W.vao o 
Guyot,H.D. . 
Lange,, A.P. de 
Rutgerss van Rozenburg, Jhr 
J.WH. . 

Virul yy Verbrugge, W A 

ZijpKzn.,J . . 
Beaufort,, Jhr  W.H. de 

MeesA.Rzn.RJP. . 
Plate,, A. 

Beaufort,, W.H de 

Delden,, A. van 
Hintzen,, G.H. 

Bastert,J.N N 
Byiandt,, C.J.E. graaf van 
Gieichman,, J.G. 

Meesters,, i. 
Pijnappel,, M.J. 
Conrad,, J.F.W. 
Goekoop,, G J. 
Hennequin,, P.C J. 

http://MeesA.Rzn.RJP
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Kamebeek,, Jfar  A.P.C. vaa 

Tydemann jr. , M. 
Groenn van Waarderen, HJ\ 
Geertsema,, WJ. 

Styrum,, Jfar  F.W. van 
Vlugm,, W. van der 

Röell,JhrJ. . 
Forcest,, Jhr  P. van 

Boissevam,, W. 

Drion,, FJ.W. 
Knobel,, F.M. 

Nierstrasz,, B. 
Spill,, J.H.W.Q. ter 
Vollenhoven,, J. van 

Visserr  van 1 Jzendoom, A.C. 
Dresselhuys,, H.C. 
Niemeijer,, J.W. 
Rappard,, A .GA ridder  van 
Wcstennan,, J. (v) 

Distric t t 

Utrecht t 

Tiel l 
Amsterdam m 
Amsterdam m 

Haarlem m 
Leiden n 
Utrecht t 

Alkmaar r 

Amsterdam/--

Ridderkerk k 

Zwolle e 
Amsterdam m 

Utrecht t 

Rotterdam m 

Gorinchem/--
Tiel/--

--
--
--

Dienstjaren n 

1894-1913 3 

1894-1916 6 
1896-1901 1 
1897-1901 1 

1900-1909 9 
1901-1906 6 

1901-1909 9 
1901-1918 8 

1913-1918 8 

1913-1918 8 

1913-1918 8 
1913-1918 8 
1913-1918 8 

1913-1918 8 

1913-1918/1918-1922 2 
1916-1918/1918-1922 2 

1918-1922 2 
1918-1922 2 
1921-1922 2 

A/P P 

X X 

X X 

--
X X 

X X 

--
X X 
X X 

X X 

--
--
X X 
X X 
X X 

? ? 

--
--
X X 
X X 

Bijzonderheden n 

OuaVKplotnaat.. Lijst f. e.-I902. Rg Did vóór  1400. Rg Ned 
vóórr  1850. 

Advocaat.. Rg vóór  1795. 

Scheepsbouwerr  en reder. 
Oid-kokniaall  ambtenaar  en -ondernemer. Lijst f.e.-1902. 
Rgg vóór  1700. 

Advocaat.. Rg vóór  1700. Lid St Jaoobsgüde. 
Hoogleraarr  Leiden. 

Rgg Dm vóór  1700. Rg Ned vóór  1795. Lid St JacobsgUde. 
Oud-burgemeestcr.. Dijkgraaf . Voorzitter  HoUandsche 
Maatschappijj  van Landbouw. Rg vóór  1300. 

Oud-reder.. Rg Fra vóór  1700. Rg Ned voor  1795 
Qud-adviseurr  verzekaermgsmaarschappij. 
Oud-diplomaat t 
Oud-militair .. Reder. Rg vóór  1850. 

OuöVjoumalisLL  Advocaat. Rg vóór  1850. 

Commissariss diverse bedrijven in bankwereld en koloniale 
handel.. Lijst f.e.-1886. Rg vóór  1700. 

Oud-advocaatt  Hoogleraar. Lijst-Schutte 
Oud-Secretaris-Generaall  van Justitie. 
Directeurr  levensverzekeringsbank. Rg na 1850. 
Rgg Ned vóór  1795. 
Directricee meisjesschool. Rg vóór  1850. 

Lijs tt  2.2 Liberale Staatspartij  'De Vrijheidsbond' : Tweede Kamerleden (1922-1940) 

Toelichting: Toelichting: 
1.. De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 uit een fusie tussen de Bond van Vrije Liberalen, de Liberale Unie, de 

Oeconomischee Bond, de Neutrale Partij en de Middenstandspartij. 
2.. Zie Lijst 2.1 

Bronnen:Bronnen: Zie Lijst 2.1 

Naam m 

Dorp,, E.C. van (v) 
Gerritzen,, J. 
Hall ,, HJ. ter 
Visserr  van Uzendoom, AC. 
Bierema,, S.E.B. 
Dresselhuys,, H.C. 
Gijn ,, A. van 

Staalman,, A. 

Bilt ,, CL . van der 
Westerman,, J. (v) 

Boon,G.A--
Rappard,, AG. A ridder  van 
Boissevain,, W. 

Droogteeverr  Fortuyn, P. 

Knottenbelt,, H.J. 

VOS.LHJ. . 
Kempen,, C J. van 
Louwes,, H.D. 

Lidt hh de Jeude, Jhr. O.C.A 
van n 

Wendelaar,, W.C. 

Woonn plaats 

Bloemendaal l 
Scheveningen n 

Rijswij k k 

Denn Haag 
Usquert t 

Denn Haag 
Denn Haag 

Amsterdam m 

Haarlem m 
Denn Haag 

Leeuwarden n 
Tiel l 

Amsterdam m 

Scheveningen n 

Rotterdam m 

Amsterdam m 
Denn Haag 

Ulrum m 
Denn Haag 

Denn Haag 

Dienstjaren n 

1922-1925 5 
1922-1925 5 
1922-1925 5 
1922-1925 5 

1922-1925/1927— — 
1922-1929 9 

1922-1929 9 

1922-1929 9 

1922-1933 3 

1922-1933 3 

1922-1937 7 
1922-1937 7 
1925-1929 9 

1925-1929 9 

1925-1937 7 

1929-» » 
1929-1937 7 
1933-1937 7 

1937— — 

1937— — 

A/P P 

X X 

--
--
? ? 

--
--
X X 

--

X X 
X X 

--
X X 
X X 

X X 

X X 

7 7 

--
--
X X 

X X 

Byy zonderheden 

Oud-advocaat.. Rg vóór  1700. 
Oud-bankdirecteur. . 
Oud-Kameriidd Neutrale Partij . 

Oud-KamerlidBVL .. Hoogleraar. Lijst-Schutte. 

Oud-Kameriidd BVL. Oud-Secretaris-Generaal van Justitie. 
Oud-tbesaurier-generaall  Ministeri e van Financien. Rg vóór 
1850. . 

Oud-Kameriidd Mddenstandspartij  (1918-1921). 
Bestuurslidd borecavereniging. 

Hoogleraar.. Rg vóór  1700. 

Oud-Kameriidd BVL . Directrice meisjesschool. Rg vóór 
1850. . 

Oud-advocaat. . 

Oud-Kameriidd BVL . Rg Ned vóór  1795. 
Oud-Kamcrli dd BVL. Oud-bestuurder  rederij  Rg Fra vóór 
1700.. Rg Ned vóór  1795. 

Directeurr  hypotheekbank. Burgemeester  van Rotterdam. 
Rgg vóór  1850. 

Voorzitterr  Nederlandsche Reedersvereeniging Rg vóór 
1850 0 

Arts.. Oud-werhouder  van Amsterdam. Lijst-Schutte. 
Oud-gouvemeurr  oost-Sumatra 
Herenboerr  Oost-Gromngen. 

Commissariss diverse banken en rederijen. Rg vóór  1700. 

Oud-burgemeestcr.. President-directeur 
levensverzekeringsmaatschappij.. Rg vóór  1850. 
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Lijs tt  2.3.1 Centrale Werkgevers Risicobank: bestuurders (1902-1940) 

Toelichting: Toelichting: 
Hett jaarverslag van 1924 ontbreekt. 

Bronnen: Bronnen: 
Centralee Werkgevers 

Naam m 

Royen,, L A van 

Jatmink,E. . 
Wijck,JhrF.W.vandc r r 
Stork,, D.W. 

Koning,, J. de 
Laan,D. . 

Maken,, J.C. van 
Oosterbaan,, G.W.C. 

Lels,J. . 
Verschure,, PJ.M. 
Pels,T. . 
TindaLL  GA baron 
Savominn Lobman, Jbr  AF. de 
Kempetner,, C. de 
Knüjff ;;  HPl.C.de 
Schónmater,, J A 
Sraissaert,JhrH H 
Nierop,, F.S. van 
Bastenn Batenburg, J.HA 

Heermavann Voss, S.CJ. 
Roehink,, J.B. 
Holtzschue,, SJP. 
Wükens,U. . 
Schölvink,, J.G. 
Collott  cTEscury, KJAG . baron 

Ffintzen,G.H. . 

Willink ,, A 
Verkade,, E.G. 
Kuperus,T. . 
Made,, C A van der 
Nagtglass Versteeg, CD. 
Stable,, F.C. 
Lockerenn Campagne, N. van 

Wichers,, H.J. 
Royen,, I A van 
Hendrix,J.N. . 
Büjdenstein,, JJ3. 
Dublh,CE. . 
Cox,HTh. . 
Fentenerr  van Vlissingen, P. 
Idsinga,J.W.HM.van n 
Haitink,BJJ l l 
Posmuma,, F.E. 
Matthijsen,, J.M. 
Spakier,, A 
Noorduijn,F.C.W. . 
Terpstra,, QJ. 
EldenHzn.,WJ.van n 
Stok,, A 
Gelderman,, HJ.H. 
Hoopp Scheffer, J.G.N, de 
Nijgb,P. . 
Croesen,, V.R.U. 
Key,J. . 

Risicobank,, jaarverslagen 1903-1940. 

Functie e 

eva a 

com m 
oom/oom* * 
conrVcom m 

eva a 
com m 

oom m 
cab b 

com m 
cob/com m 

cob b 
com m 
eva a 
com m 
prdir r 
com m 
sec c 
cva a 
com m 
com m 
com m 
dir r 

com m 
cva a 
com m 

cva a 

com m 
com m 
cnb b 
com m 
cva a 
com m 
cnb b 

com m 
com m 
com m 
cnb b 
com m 
cnb b 
cnb b 
cna a 
cnb b 

dir/prdi r r 
com m 
cnb b 
cnb b 

sec/cnb b 
com m 
cnb b 
com m 
cva a 
com m 
dir r 
cnb b 

Dienstjaren n 

1903— — 

1903-1904 4 
1903-1904/1904-1920 0 
1903-1904/1904-1923 3 

1903-1905 5 
1903-1905 5 

1903-1905 5 
1903-1905 5 

1903-1906 6 
1903-190671931-1935? ? 

1903-1907 7 
1903-1907 7 
1903-1908 8 
1903-1909 9 
1903-1909 9 
1903-1912 2 
1903-1912 2 
1903-1913 3 
1903-1914 4 
1903-1914 4 
1903-1914 4 
1903-1919 9 
1903-1919 9 
1903-1922 2 
1903-1928 8 

1903-1932 2 

1905-1912 2 
1905-1919 9 
1906-1908 8 
1906-1916 6 
1906-1922 2 

1907— — 
1907-1909 9 

1907-1918 8 
1907-1927 7 
1907-1931 1 
1908-1910 0 
1909-1912 2 
1910-1911 1 
1910-1912 2 
1910-1915 5 
1911-1913 3 

1911-1914/1918-1939 9 
1911-1933 3 
1912-1914 4 
1913-1915 5 

1913-1921/1926-1929 9 
1913-1927 7 
1914-1916 6 
1914-1922 2 
1914-1922 2 
1914-1925 5 
1914-1928 8 
1915-1917 7 

A/P P 

X X 

X X 
X X 
X X 

--
--
X X 
X X 

? ? 

--
--
X X 
X X 
X X 
? ? 

--
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
--
--
X X 

7 7 

X X 
X X 

--
--
X X 

--
X X 

X X 
X X 

--
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
--
X X 
X X 

--
--
--
--
7 7 
? ? 

--

Bijzonderhedea a 

Kapiteinn der  Artillerie . Minister  van Ooriog voor  liberale 
Staatspartij.. Rg vóór  1795. 

Textielfabrikantt  Enschedé. Rg vóór  1795. 
Bestuurslidd spoorwegmaatschappij. Rgvóór  1795. 
Textielfabrikant .. Lijst f.e.-1902. Eerste Kamerlid Vrij -
Liberalen.Rgg vóór  1795. 

Ingenieur. . 
Koopmann en fabrikant . Eerste Kamerlid BVL. Rg na 1850. 

Fabrikant .. Lijst f.e.-1886. Rg vóór  1700. 
Penningmeesterr  risicovereniging van schilderspatroons. Rg 
vóórr  1700. 

Reder.. Lijst-Schutte. 
Voorzitterr  risicovereniging binnenscheepvaart. 
Gemeentesecretariss Den Bosch. 
Reder.. Lijst f.e.-I886 en 1902. Rg vóór  1850. 
RgDuii  vóór  1600. R«Ned vóór  1700. 
Commissariss tramwegmij. Rg voor  1795. 

Vice-voorzitterr  Nederiandsche Slagersbond. 
RgBelgiê''  vóór  1600. Rg Ned vóór  1700. 
Bankier.. Eerste Kamerlid BVL. 
Lidd Gedeputeerde Staten Limburg. Rg vóór  1850. 
Beetwortelfabrikant.. Rg vóór  1795. 
Bankier.. lijs t f.e.-1902. Rg vóór  1795. 

Fabrikant.. Rgna 1850. 
Advocaat.. Rg na 1850. 
Burgemeesterr  Hontenisse. Voorzitter  Nederlandscne 
Zuivelbond.. RgFra vóór  1700. Rg Ned vóór  1795. 

Handelaarr  Rotterdam. Lijs t f.e.-1902. Genealogie 
onvoldoendee uitgewerkt. 

Directeurr  bontweverij. Rg vóór  1850. 
Fabrikant.. Rg vóór  1700. 
Bestuuriidd Risicovereniging Zuivelbond. 

Ingenieur.. Rgvóór  1700. 
Voorzitterr  risicovereniging broodhakkers. 
Steeofabrikant.. Rgvóór  1850. 

Burgemeesterr  van Dordrecht. Rgvóór  1700. 
Burgemeesterr  van Zwolle. Rg vóór  1850. 
Voorzitterr  Nederiandsche Aannemersbond. 
Bankier.. Rgvóór  1850. 
Rederr  en cargadoor. Rg vóór  1850. 
Reder.. Rgna 1850. 
Katoenfabrikant.. Rg vóór  1795. 
Rgvoórr  1700. 
Directeurr  grofsmederij. Rg vóór  1850. 

Textielfabrikant . . 
Suikerraffineur .. Rg vóór  1850. 
Fabrikant .. Rgvóór  1850. 
Scheepbouwer. . 
Bestuurslidd risicovereniging loodgieters en fitters. 
Boekdrukker. . 
Textielfabrikant .. Rg na 1850. 
Bankier.. Lijst-Schutte. 
Reder.. Genealogie onvoldoende uitgewerkt. 

Directeurr  havenbedrijf Rotterdam. 
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Naam m 

Scboitenn van Aschat, K.W.F. 

Smulders,, P. 

Patijn,RJJL L 

Bartelink,JK K 
WeijersWzn.A A 
Zwenk,, A 
Bierenss de Haan, A 
Reerink,G. . 
Jonker,, K.L. 
Bayer,, HJ . 

Meerwijk,, JJL.C. van 
Smidtt van Gelder, H 

Pruis,, P. 
KaHF,JA A 

Meihuizen,, N.J. 
Ferf,, AE J. 

Stolk,, A van 
Cortt van der Linden, PW J R 
Telders,, J.M. 
Smitt Azn., J. 
Heineken,, H P 

Leeuw,, AJ .de 
Haes,, E. de 

Molengraaff,, W.L P A 
Rahusen,D. . 
Sandick,, R A van 

Hoyer,, C.WJ. 
Stork,, C.F. 
C10LJ.B. . 
Dooyewaardd Aai., J. 
Gemis,, RG. 
Gümeken,, P J.H. van 
Fessmann,, K. 

Loep,, F.M. 
Heerkenss Thijssen, J.N.J.E. 

Bommel,, J.K.W.F. van 
Heek,, N.G. van 
Geldennan,, J. 
Kcssler,, G A 
StarBusmann,C.W. . 
Verheyy van Wijk, J.G.J. 
Sieger,, J.G.W. 
Ribbius,, RR. 

Damme,, M.H. 
Verkade,, AH. 
Rijk,, J.C. 
Graag,, G A de 
Geer,, JhrDJ.de 
Duyvis,, P.M. 
Cleveringa,, R.P. 
Slotemaker,, B.C. 
Vos,, W . a de 
Brantjess van Rijn, W.J.M. 
Voorstt van Beest, W.PA 
Freeh,, E.G.R 
Hage,JJ. . 
Holtbee tot Echten, Jhr P A 
Lanschot,, F J . van 

Leeuwen,, H.F. van 

Schaik,, B.A. van 
Beukers,, AF.J. 

Putt,, K.L.R van der 
Sanders,, M.C. 
Stigt,, E.G. van 

Foactie e 

oom m 

com m 
eva a 

cnb b 
cvb b 

oom m 
cnb b 
com m 

cnb b 
dir r 

dir r 
com m 
com m 

com* * 

com m 
cnb b 
com m 
sec c 

com m 
cnb/com m 
cnb/com m 

cnb b 
cnb/com m 

cva a 
cva a 
cva a 
cnb b 

com/com* * 
com m 
com m 
com m 

com m 
cnb b 
cnb b 

com/com* * 

com m 
cnb b 
com m 
com m 
cva a 
cnb b 
cnb b 
cva a 

com m 
com m 
cnb b 

cva a 
cva a 
cnb b 
cva a 

sec c 
cnb b 
cnb b 
dir r 

cnb b 
dir r 
dir r 

com m 
com m 
dir r 
cnb b 
cnb b 
cnb b 
com m 

Dienstjaren Dienstjaren 

1915-1917 7 

1915-1928 8 
1916— — 

1916-1917 7 

1917-1919 9 

1918 8 
1918-1921 1 
1918-1927 7 

1919-1921 1 
1920— — 

1920— — 
1920— — 

1920-1926 6 
1920-1932 2 

1921— — 
1921-1926 6 
1922-1927 7 
1922-1933 3 

1922-1935? ? 
1923-1925/1939-1940 0 

1923/1925— — 
1925-1926 6 

1925-1927/1931— — 

1925-1929 9 
1925-1930 0 
1925-1931 1 

1927 7 

1927-1931/1932 2 
1928— — 

1928— — 
1928— — 
1928— — 

1928-1929 9 
1928-1930 0 

1928-1932/1933— — 

1928-1939 9 

1930-1931 1 
1931— — 
1931— — 
1931— — 

1931-1932 2 
1931-1933 3 

1932 2 

1932— — 
1932— — 

1932-1934 4 

1932-1938 8 
1932-1939 9 
1933-1935? ? 
1933-1938 8 

1934— — 
1934-19357 7 
1935-1937 7 

1937 7 

1937— — 
1937— — 

1937— — 
1937— — 
1937— — 
1937— — 

1937-1939 9 
1938— — 
1939— — 

1939— — 

A/P P 

X X 

--
X X 

--
--
--
X X 

--
--
--
--
X X 

--
X X 

--
X X 
X X 

--
--
--
--
--
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 
? ? 

--
--
--
--
--
X X 

. . 
X X 

--
X X 
X X 

--
--
X X 

--
X X 

_ _ 
--
X X 

--
X X 

--
--
--
X X 

--
--
X X 
X X 

--
--
--
--
--
--

ByxomkriMdcai i 

Strikerraffineur.. Rg vóór 1700. 

Steen&brikant. . 

Rgg vóór 1795. 
Bierbrouwer. . 

Bestuurslidd risicovercnigmg aannemers. 
MiniilrrfaiTriiffln f f 

Handelaarr in thee. Rg vóór 1850. 

Fabrikant t 
Scheepsbouwer. . 

Papierfabrikantt Rg voor 1850. 

Burgemeesterr Vlaardingsn. 
Directeurr spoorwegmij. Minister van Waterstaat voor 
Liberalee Staatspartij. Rg vóór 1600. 

Directeurr pelterij. Rg vóór 1795. 
Houthandelaar.. Rg vóór 1850. 
Rgnaa 1850. 

Bankier.. Rg na 1850. 
Scheepsbouwer. . 
Bierbrouwer. . 
Voorzitterr risicovereniging' Vervoerswezen Amsterdam'. 

Katoenfabrikant.. Rg vóór 1600. 
Emeritus-hoogleraar.. Rgvóór 1400. 
Commissionairr in effecten. Lijst f.e.-1886. Rg na 1850. 
Lidd Provinciale Staten Zuid-Holland. Rg vóór 1700. 
Papierfabrikant.. Rg vóór 1600. 

Macfainefabrikant.. Rgvóór 1795. 
Rederr en cargadoor. Genealogie nooit uitgewerkt 
Schilderspatroon. . 
Houthandelaar.. Rgna 1850. 
Beetwortelsuikerfsbrikant. . 

Directeurr katoenspinnerij. 
Directeurr tramwegmij. 

Wethouderr Haarlem. Eerste Kamerlid voor RKSP. Rg vóór 
1850. . 

Bestuurslidd middenstandsorganisaties. 
Textielfabrikantt Rg vóór 1700. 
Textielfabrikant.. Rg na 1850. 

Directeurr Hoogovens. Rg Dui vóór 1795. Ned vóór 1850. 
Hoogleraarr Utrecht. Rg Dui vóór 1795. RgNed vóór 1850. 
Textielfabrikant. . 
Chininefabrikant t 

Hoogleraarr Nederlandsche Handels Hoogeschool 
Rotterdam.. Rgvóór 1795. 

Fabrikantt spoorwegmaterieel 

Fabrikant.. Rgvóór 1700. 
ni imfni rr  ufltferimitingmjBtferhnppi j 

Lidd Centrale Raad van Beroep. 
Oud-ministerr van Financien voor CHU. Rg voor 1700 
Machinefabrikant. . 

Hoogleraarr Leiden. Rg vóór 1850. 

Suikerfabrikant. . 

Rgvóórr 1795. 

Rgvóórr 1600. 
Burgemeesterr Den Bosch. Rg vóór 1600. 
Bankier. . 

Commissariss machinefabriek. 
R.K.. Sigarenfabrikant. 
Papierfabrikant t 

http://AJ.de
http://JhrDJ.de
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Lijs tt  2.3.2 Centraal Beheer: bestuurders (1909-1940) 

Toelichting: Toelichting: 
Hett jaarverslag van 1931 ontbreekt en in dat van 1930 worden de namen van de commissieleden niet genoemd. 

Bronnen: Bronnen: 
1909-1934:: Centraal Beheer, Gedenkboek. 1935-1940: Centraal Beheer, jaarverslagen 1935-1940 en De 
Risicobank,Risicobank, 1935-1940. Contactcommissie: Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering, 
jaarverslagenn 1930-1940. 

Naam m 

Kruijftt HPXC.de 
Posthuma,, FE. 

Smissaert,JhrH. . 
Wijde,JhrWFF van 
Hdtzscaue.JP. . 
KiuyftG. . 
Leembruggen,, W A 
Boer,, K.Czn. de 
Terpstra,, QJ. 
Croesen,, V.R.IJ. 
Stok,, D.W. 

Nijgh,P. . 
Honigg Mzn, K-C. 
Kuile,B.W.ter r 
Collott d"Escury, K J A G . baron 

Meiners,D.C. . 
Stork,, W. 
Gerzon,E. . 
Smidtt van Gelder, H. 
Kalftt J A 

Dekker,, J.W. 
KessIer,G.A. . 
Sandberg,JhrAMC. . 
Jongg van Beek en Donk, Jhr J.O. de 
Erikss Azn,K. 
Huttinga,, J.F. 
Tex,, P. den 
Smitt Am, J. 
Bom,, Fi . . van der 

Holthee tot Echten, Jhr P A 
Brouwerr jr., W. 
Kuiper,, C J. 

Slotemaker,, B.C. 
Bolger,B. . 
Kruithof,, K. 

Stork,, CF . 

Unen,, H.M. van 
Graaff;; FJLA.de 
Heerkenss Thijssen, J.N J.E. 
Ruys,B.E E 
Steinz,P. . 
Vetkade.AH. . 

Stapelkamp,, A. 

Beaufort,, Jhr. WH. de 
Carp,, J A 

Fontein,, J .GA 
Hage,, J.J. 
Schaik,, B A van 

Functie e 

prdir r 
dir/prdir/prdir r 

sec c 
rvt* * 
dir r 
rvt t 
rvt t 
rvt t 
sec c 
drr r 

rvt t 

rvt* * 
rvt t 
rvt t 
rvt t 

rvt t 
rvt t 
rvt t 
rvt t 
rvt t 

rvt t 
rvt t 
sec c 
rvt t 
rvt t 

rvt t 
rvt t 

rvt/rvt* * 
rvt t 

sec c 
cc c 
cc c 

cc c 
cc c 
cc c 

rvt* * 
rvt t 
cc c 

rvt t 
rvt t 

cc c 
rvt t 

cc c 

rvt t 
rvt t 
rvt t 
dir r 

dir r 

Dienstjaren n 

1909-1911 1 
1909-1911/1911-1914 4 

1918-1939 9 
1909-1913 3 
1909-1920 0 

1909-1921 1 
1909-1921 1 
1909-1922 2 
1909-1936 6 
1914-1923 3 
1914-1935 5 
1915-1920 0 

1915-1927 7 
1917— — 

1917-1923 3 
1917-1925 5 

1917-1926 6 
1917-1926/1929-1932 2 

1917-1935 5 
1920— — 

1920-1926/1927-1935 5 

1920-1929 9 
1923-1930 0 
1923-1930 0 
1923-1935 5 
1926-1929 9 
1926*1937 7 
1927-1935 5 

1929-1935/1935— — 
1930— — 

1931— — 
1932?— — 
1932?— — 

19327— — 
19327-1935 5 
19327-1936 6 

1932-1935 5 
1932-1937 7 

1935— — 
1935— — 
1935— — 
1935— — 
1935— — 
^ S O 

WS— — 
1938— — 

1938— — 
1938— — 

1938— — 

A/P P 

--
--
X X 
X X 

--
--
X X 

--
--
--
X X 

? ? 

X X 
X X 
X X 

--
X X 

--
X X 
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
--
X X 

--
--
X X 

--

--

X X 

--

X X 

--

X X 

--

X X 

--
X X 

--
--

Bijzonderiieden n 

Rgg 'België' vóór 1600. Rg Ned vóór 1700. 
Bestuurslidd spoorwegmij. Rg vóór 1795. 

Fabrikant.. Rg vóór 1850 

Scheepsbouwer. . 

Textielfabrikant.. Lijst f.e.-1902. Eerste Kamerlid Vrij-
Liberalen.. Rgvóór 1795. 

Reder.. Genealogie onvoldoende uitgewerkt. 
Stijrselfebrikant.. Rgvóór 1700. 
Katoentabrikant.. Rg vóór 1850. 
Burgemeesterr Hontenisse. Voorzitter Nederlandsche 
Zurvelbond.. Rg Fra vóór 1700. Rg Ned vóór 1795. 

Rgvóórr 1795. 

Papierfabrikant.. Rgvóór 1850. 

Directeurr Nederlandsche Spoorwegen. Minister van 
Waterstaatt voor Liberale Staatspartij. Rgvóór 1600. 

Directeurr hoogovens. RgDui vóór 1795. Rg Ned  1850. 
Rgvóórr 1700. 
Rgvóórr 1700. 

Reder.. Lijst f.e.-1902. Rg vóór 1700. 
Scheepsbouwer. . 

Rgvóórr 1600. 

Oud-metaalbewerker.. Bestuurslid RK Werkliedenverbond. 
Tweedee Kamerlid voor RKSP 

Directeurr maatschappij voor industrie-financiering. 
Oud-sigarenmakerr en oud-touwslager. Voorzitter 
Christelijkk Nationaal Vakverbond 

Machinetabrikant.. Rg vóór 1795. 

Rgvóórr 1850. 
Rgg na 1850. 

Fabrikant.. Rgvóór 1700. 
Oud-knopen-- en kammenmaker. Bestuurder Christelijk 
Nationaall Vakverbond 

Rgvóórr 1700. 

Fabrikant.. Rg na 1850. 
Rederr en cargadoor. Rg vóór 1795. 

http://HPXC.de
http://FJLA.de
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Lijs tt  2.4 Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers: bestuurders (1899-1940) 

Toelichting: Toelichting: 
1.. In 1926 ging de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers samen met het Verbond van Nederlandsche 

Fabrikantenvereenigingenn en het Centraal Industrieel Verbond op in het Verbond van Nederlandsche 
Werkgevers. . 

2.. De Jaarverslagen van het Verbond over 1938-1940 ontbreken. Op basis van de 'aftreeddata' in het Jaarverslag 
vann 1937 kon niettemin worden bepaald hoe lang zij nog in het bestuur zitting zouden hebben (deze einddatum 
iss in de tabel vermeld). Het is niettemin mogelijk dat enkelen van hen tussentijds zijn afgetreden of herkozen. 

Bronnen: Bronnen: 
Lijstt en dienstjaren: Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers 1899-1909, Bijlage Hl. Vereeniging van 
Nederlandschee Werkgevers, Gedenkboek 1899-1924, Bijlage HL Verbond van Nederlandsche Werkgevers, 
jaarverslagenn 1926-1938. 

Naam m 

Gelderman,, D. 
Blijdenstein,, WJ. 

Heek,, J.B. van 
Catejr,, E. ten 
Stork,, D.W. 

Kniijffjr,, H.P.L.C. de 

Beijenjr,ICH. . 
Smissaert,, Jhr H. 
Jannink,, G.J. 

Verkade,, E.G. 
Tegelberg,P.E. . 
IJssell de Schepper, H. 
Jannink,, G. 

Schotten,, Bz, J. 
Laan,, J.A-
Heek,, J.H. van 

Ruys,, B.E. 
Verster,, Th.M. 

Wükens,U. . 
Prins,, WJ, 
Salomonsonn Gzn, H. 
Wulffienn Palthe, D.W. van 

Heldring,, E. 
Smitt Azn, J. 
Verkade,, J.A.E. 

Geldetman,, J. 

Manen,, H. van 
Nierstrasz,, B. 
Spanjaard,, A. 

Beukema,, Ff . 
Honigg Mz.,K.C. 

Smit,, F. 

Meihuizen,, N J . 
Vrijberghee de Coningh, G.J.F. van 

Kuilee Jzn, H. ter 
Tex,P.. den 
Cochius,, PM. 
Heel,, MG. van 

Smulders,, H. 
Stork,, C f . 
Alberts,, E.M. 
Spanjaard,, J. 

Dorp,, W.A. van 
Piek,, W.F. 
Duintjerr Hzn, E.J. 
Hoyer,, C.WJ. 
Heek,, A.H. van 
Laan,, Joh.A. 

Functie e 

bl l 
ovz/pm/pm/vz z 

pm m 

bl l 
vz z 

bl l 

bl l 
sec c 
ovz z 
bl l 
bl l 

ovz/vz z 

pm m 
bl l 

ovz/vz z 
ovz/vz z 

bl l 
ovz/vz z 
pm/W W 

bl l 
W/ovz z 
ovz z 
bl l 

bl/ovz z 
W/ovz/vz z 

bl/pm m 
bl l 

bl/ovz z 
M/vz z 

bl l 
bl/ovz/bl l 

bl l 

bi/pm m 
bl l 

bl/vz z 

bl l 

H H 
pm m 
bl l 

ovz/bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

ovz/bl l 
bl l 
bl l 

bl l 
bl l 

Dienstjaren n 

1899-1901 1 
1899-1901/1909-1912/1915--

1916/1916-1917 7 

1899-1903 3 
1899-1903 3 

1899-1903/1909-1916 6 

1899-1907 7 
1899-1910 0 

1899-1914 4 
1901-1903 3 
1901-1904 4 
1902-1905 5 

1903-1904/1904-1905 5 
1903-1906 6 
1903-1906 6 

1904-1905/1905-1906 6 
1905-1906/1906-1908 8 

1905-1908 8 
1906-1908/1908-1909 9 

1906-1909/1919-1923 3 
1907-1910 0 

1908/1909-1912 2 
1908-1909 9 
1908-1912 2 

1910-1912/1912-1914 4 

1910-1914/1918-1919 9 
1919-1922 2 

1911-1912/1912-1915 5 
1911-1913 3 

1912-1914/1914-1916 6 
1912-1916/1926-1930 0 

1913-1917 7 
1914-1916/1916-1918 8 

1931-1935 5 

1914-1918 8 
1915-1916/1916-1917 7 

1915-1922 2 
1916/1917-1919 9 

1916-1920 0 
1917-1921 1 
1917-1921 1 

1918-1922 2 
1919-1922/1922-1926 6 

1919-1923 3 
1919-1923 3 

1919-1926 6 
1920-1922/1922-1926 6 

1920-1926 6 
1921-1926 6 
1921-1931 1 

1922-1927/1931-1933 3 

A/P P 

--
X X 

X X 
? ? 
X X 

--
--
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

--
X X 

--
X X 

--
X X 

--
X X 
X X 

--
X X 

--
? ? 
X X 

--
--
X X 

--
--
X X 

X X 
X X 

--
X X 

--
X X 

--
--
X X 
X X 

--
X X 
X X 

--

Bijzonderheden n 

Katoetifabrikant.. Lijst f.e.-1886 en 1902. Rgna 1850. 
Bankier.. Rg vóór 1850. 

Textielfabrikant.. Rg vóór 1700. 
Textielfabrikant.. Genealogie onzeker. 
Textielfabrikant.. Lijst f.e.-1902. Eerste Kamerlid Vrij-
Liberalen.. Rg vóór 1795. 

Bestuurderr spoorwegmaatschappij. 
Rgg BeigÉe* vóór 1600. Rg Ned. vóór 1700. 

Textielfabrikant.. Rg vóór 1795. 
Fabrikant.. Rg vóór 1700. 
Reder.. Lijst f.e.-1886 en 1902. Rg vóór 1795. 
Stearinekaarsenfabrikant.. Rg vóór 1500. 

Textielfabrikant.. Rg vóór 1795. 
Textielfabrikantt Rg vóór 1850. 
Fabrikantt Rgna 1850. 

Textielfabrikant.. Rg vóór 1700. 
Reder.. Rgna 1850. 
Brouwer.. Rg vóór 1600. 
Fabrikant.. Rgna 1850. 
Koopmann en fabrikant Rg vóór 1795. 
Textielfabrikant. . 
Directeurr textielververij. Rg vóór 1500. 
Reder.. Rg Dui vóór 1800. Rg Ned na 1850. 
Scheepsbouwer. . 
Fabrikant.. Rg vóór 1700. 

Textielfabrikant.. Rgna 1850. 

Reder.. Rg vóór 1850. 
Textielfabrikant t 

Snjfselfabrikant.. Rg vóór 1700. 

Scheepsbouwer. . 

Rwrtintrrte rr  spmnmgmaahvhappij  R JT vrcSór  1X50 

Katoenfabrikant.. Rg vóór 1850 

Reder.. Lijst f.e.-1902. Rg vóór 1700. 

Glasfabrikant. . 
Directeurr juttespirmerij. Rg vóór 1700. 
Scheepsbouwer. . 
Macoinefabrikant.. Rg vóór 1795. 
Houthandelaar. . 

Textielfabrikant. . 
Fabrikantt chemische industrie. Rg vóór 1600. 
Reder.. Rg vóór 1500. 
? ? 

Papierfabrikant.. Rg vóór 1600. 
Textielfabrikant.. Rg vóór 1700. 
Fabrikant.. Rgna 1850. 
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Naam m 

Muyskens,, J. 
Dijk,, E.C. W. van 
GeldennanCMzn,H.P P 

Hall,, J. van 

Redele.J.C. . 

Hdter.JJ». . 
Molenaar,, AN. 
RomColthoff,A A 

Slotemafaer,, B.C. 
Bergh,, S. v.d. 
Lobenn Sels, MJ. van 
Koning.. MC. 
Krantz,BJ. . 
Waller,, F.G. 

Blomjous,, J. 
Houten,, D.J. van 
Ravesteyn,, Th. van 

Smidtt van Gelder, H. 

Regout,JJ£. . 
Lips,, B.H.M. 

Haex,A A 
Cortt van der Linden, P.WJ JL 
Werff,M.C.vander(v) ) 
Hulsman,, AJ M. 
Philips,, A. 
Heek,, A R van 
Honig,, CA. 
Zwaardemakerr Czn., J. 
Rupp,, J.C.C. 
Leeuwen,, V / ü van 
Dorp,, G.C A van 
Valstar,, S.MX). 
Kantel,, A de 

Rossem,, AC. van 
CrenadeIongh,D. . 

Dooien,, F. van 

Kal f t JA A 

Koning,, T.L 
Bel ,ARL. . 
Koedam,, N A 
Elias,, Jhr. EL 

Keus,, RL 
Broekhuysen,, L. 

Regout,P. . 
Muelen,, G. van der 
Crommelin,, H A 

Heineken,, H.P. 

Heringa,, J. 
Pouliee Wtlkens, B A 
Wesseling,, H.C. 

Visser,, SiL 
Dekker,, J A 
Looman,, J.B. 
Peten,, RB. 
Bedaertss van Blokland, Jhr. C. 

Otten,P.F.S. . 
Duyviss EGzn, T. 

Gorter,, E. 
Kessler,, G A 

Damme,, M E 
Delprat,, D A 
Hoek,J.J.G. . 
Kernkamp,, B.G. 

Smits,, C JU . 
Schoen,, SM. 

Vis,, A 

Functie e 

W W 
bl l 

M/vz/avz z 

W W 
vz/bi i 

sec c 
asec c 
ajsec c 
sec c 
bl l 
bt t 
bl l 
vz z 
avz z 

bl l 
bl l 
bl l 
U U 
bl l 

WArz z 
bl l 

asec c 
ajsec c 

bl l 
avz z 
bl l 
bl l 
bl l 

ajsec c 
W/vz z 

bl l 
bl l 

bt t 
bl l 
bl l 

bl l 
avz z 

bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

W W 
U U 
bl l 
bl l 

bl l 
bl l 
bl l 
W W 

ajsec c 
bt t 
bl l 
bl l 
bl l 

bl l 
U U 

bl l 
U U 

bl l 
bl l 

bl l 
bt t 

ajsec c 

bl l 
bl l 

Dksstjarea a 

1922-1928 8 
1922-1930 0 

1923-1927/1928-1930 0 
1931-> > 

1923-1928 8 

1926V1927-1928 8 
1926^> > 
l926-> > 
1926-> > 

1926-> > 
1926-1927 7 
1926-1927 7 

1926-1928 8 
1926-1928 8 
1926-1928 8 

1926-1929 9 

1926-1929 9 
1926-1929 9 

1926-1929/1931-1935 5 
1926-1930 0 

1926-1930/1931-1938 8 

1926-1931/1934-1938 8 
1926-1934 4 

1927-> > 
1927-1928/1931-1934 4 

1927-1929 9 
1927-1931 1 
1927-1931 1 
1927-1931 1 
1927-1936 6 

1928-1930/1931-> > 
1928-1932 2 
1928-1932 2 

1928-1932/1936^ ^ 
1928-1932/1936-1939 9 

1929-> > 

1929-1930 0 
1929-1931 1 

1929-1932 2 
1929-1933 3 
1929-1933 3 
1930-1934 4 
1930-1934 4 
1930-1938 8 
1930-1939 9 
1931-1935 5 
1932-1936 6 
1932-1936 6 
1932-1936 6 
1932-1936 6 

1932-1936 6 
!933-> > 

1933-1937 7 
1933-1937 7 
1933-1937 7 

1934-1938 8 

1934-1938 8 
1935-1936 6 
1935-1939 9 

1935-1939 9 

1936-> > 
1936-> > 

1936-> > 
1936-> > 
1936-> > 
1937-> > 
1937-> > 

A/P P 

X X 

--
--

X X 

--
--
--
X X 

--
? ? 
X X 

--
f f 
X X 

--
--
--
X X 

--
--
--
--
--
--
--
X X 
X X 

--
--
--
X X 

--
X X 
X X 
X X 

--
X X 

--
--
--
X X 

--
--
--
X X 
X X 

--
X X 

--
--
--
--
--
--
X X 

--
--
--
X X 

--
X X 

--
--
--
--
--

Bijzonderheden n 

Machine&brikant.. Rg Dui vóór 1700. Rg Ned vóór 1850. 
Bestuurderr srxxrweginaatschappij 

Textielfabrikant.. Bestuurslid Liberale Staatspartij. Rg na 
1850. . 

Houthandelaar.. Rg vóór 1795. 

Hoogleraarr in Leiden. Bestuurslid Liberale Staatspartij. 
Rgg vóór 1850. 

Margarinefabrikant.. Penningmeester Liberale Staatspartij. 
Directeurr steenfabriek. Rg vóór 1600. 

Reder r 

Genealogiee nooit uitgewerkt. 
Ptesident-oommissariss gist- en spiritusfabriek. Rg vóór 
1850. . 

Firmantt woUenstoffènfabriek 

Directeurr sigarenfabriek 
Directeurr papierfabriek. Rgvóór 1850. 
Bestuunferr aardewerkfabriek. Rgna 1850. 

Bestuurderr sloten- en brandkastenfahriek 
Directeurr tnijnbouwmaatschappij 
Rgnaa 1850. 

Directeurr mijnbouwmaatschappij 
Rgnaa 1850. 
Textielfabrikant.. Rgvóór 1700. 
Directeurr oiiefabriek. Rg vóór 1700. 

President-directeurr gist- en spiritusfabriek 
Directeurr chemische industrie. Rgvóór 1600. 
Reder r 

Directeurr scheepswerf. Rg vóór 1850. 
Directeurr brouwerij. Rg vóór 1700. 
Directeurr Nederlandsche Handel-Maatschappij. Rg vóór 
1700. . 

Oud-directeurr Nederlandsche Spoorwegen. Bestuurslid en 
ministerr Liberale Staatspartij. Rgvóór 1600. 
Directeurr papierfabriek 
Directeurr glasfabriek 
Directeurr sigarenfabriek 

Secretariss spoorwegmaatschappij 
Directeurr fabriek electrische apparaten 
Directeurr lakenfabriek 

Directeurr cement industrie. Rgna 1850. 
Directeurr stoomweverij. Rg vóór 1600. 
Reder.. Rgvóór 1850. 

Bierbrouwer. . 
Directeurr textielfabriek. Rg vóór 1700. 
Directeurr papierfabriek. Rg na 1850. 
Directeurr scheepswerf 

Directeurr sigarenfabriek 

Secretariss spoorwegmaatschappij 
Onder-directeurr gloeilampenfabriek 
Directeurr oiiefabriek 

Directeurr hoogovens. Rg Dui vóór 1795. Ned vóór 1850 
Directeurr metaalindustrie 

Reder.. Rgvóór 1850. 
Directeurr betonfabriek 

Directeurr aardappelineelfabriek 

Directeurrijstpellerij.. Rgna 1850. 
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Naam m Functie e Dienstjaren n A/PP Bijzonderheden 

Waller,, A 1937-> > XX Directeur chemische fabriek.Rg vóór 1850. 

Lijs tt  2.5 (Koninklijk ) Nederlandsen Landbouwcomité: bestuurders (1895-1940) 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Het NLC werd opgeridit in 1884. In de lijst is voor de eerste bestuursleden niettemin telkens het jaar 1895 als 

aantreeddatumm vermeld. 
2.. Precieze gegevens over de periodes 1916-1918 en 1922-1926 ontbreken (m.u.v. die van voorzitters, 

ondervoorzitterss en secretarissen, die in de Staatsalmanak staan vermeld). Aan de hand van de geplande 
aftreeddataa die in de wel aanwezige geschriften worden gemeld kon niettemin een inschatting worden gemaakt 
Hierbijj is verondersteld dat de betreffende personen hun geplande bestuursperiode (vijfjaar) uitdienden. 

Bronnen: Bronnen: 
1895-1916:: Staatsalmanak, 1916-1940: Koninklijk Nederlandsen Landbouwcomité, jaarverslagen 1918-1921 en 
1927-1940. . 

NN ma ra 

Merckelbach,, J.M.H. 
Fonteinn de Jong, D. 
Bultman,, H.P. 
Bruine,, P.JA. de 
FerCA A 
Weel,, JJ . van 
Haan,M. . 
Tydemann van Leede en Oudenwaard, 
P.H.A. . 

Onderwater,, J.D. 
Konijnenburg,, D. van 
Brumsma,, G.W. 
Dojes,R. . 
Ven,T. . 
Franck,, S.R. von 

Schrage,, E. 
Gelderenn Stort, C.GJA. van 
Kneppelhoutt van Sterkenburg, C J . 
Pauwen,, J.L. 
StoricW. . 

Boer,, K. de 
Dominicus,, J.RO. 
Linthorstt Homan, JT. 
Beaufort,, W.H. de 
Linden,, C.A.J.J. van der 

Snel.JJ J 
Ven,, A. van de 
Rappard,, A.G.A. ridder van 
Meer,, J. van der 
Dekker,, N. 
Heuvel,, V.A.M. van den 

Koogh,, J. van der 
Nagell,, A.W.J.J. baron van 

Jongg van Beek en Donk, Jhr. J.O. de 
Zaaijer,, C.P. 
Arends,W. . 

Nelemans,, A.M. 
Oosthoff.FJ. . 
Veeman,, R.M. 
Voorstt tot Voorst, W. baron van 
Vredenburch,, Jhr. J. van 

Kaan,R.D D 
Molhuvsen,, H. 
Verheggen,, J.Th. 

Bierema,, S.E.B. 
Stroink,, G.W. 
Wuitee Jz., J. 
Dieleman,, P. 

Functie e 

H H 
bl l 
vz z 

ovz/vz ovz/vz 

sec c 

bl l 
bl l 

W/ovz z 

bl l 
bl l 

W/ovz z 
bl l 

bl/ovz z 
sec c 
bl l 

bl/sec c 
bl l 
W W 
bl l 
bl l 
bl l 
vz z 

bl l 
bl l 

bl l 
bl l 

bl/ovz/M M 
W W 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
vz z 

bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

bl l 
bl l 
bl l 

sec c 
ovz z 

bl l 
bl l 

bl/ovz/bl l 
bl l 

Dienstjaren n 

1895 5 
1895-1897 7 

1895-1902 2 
1895-1902/1903-1913 3 

1895-1906 6 
1895-1909 9 
1896-1900 0 

1898-1902/1903-1908 8 

1898-1904 4 
1898-1905 5 

1901-1908/1909-1915 5 
1903-1907 7 

1906-1908/1908-1909 9 
1907-1909 9 
1907-1920 0 

1909/1910-1919 9 
1909-1913 3 
1909-1920 0 
1911-1913 3 
1911-1915 5 
1913-1916 6 
1913-1918 8 
1916-1919 9 
1916-1920 0 
1916-1920 0 
1916-1920 0 

1917/1917-1919/1919—• • 
1917-1919 9 
1917-1920 0 
1917-1920 0 
1917-1920 0 
1917-1920 0 
1917-1921 1 
1918-1921 1 
1918-1922 2 

1918-1922 2 
1918-1922 2 
1918-1922 2 
1918-1922 2 

1918-1922 2 
1919 9 

1919— — 
1919-1921 1 
1919-1923 3 

1919-I923/1935-* * 
1920/1921-1925/1925-1930 0 

1921-* * 

A/P P 

X X 
X X 

--
--
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 

--
--
--
--
--
--
X X 

--
X X 

--
--
X X 
X X 

--
--
--
X X 

--
--
--
--
X X 
X X 

X X 

--
--
--
--
X X 
X X 

--
--
--
--
X X 

--
--

Bijzonderheden n 

Burgemeester.. Rg voor 1700. 
Koopman.Rgg vóór 1795. 

Rgvóórr 1795. 
Landbouwerr Zeeland. Rg vóór 1850. 
Grootgrondbezitterr Limburg. Rg vóór 1700. 
Rgvóórr 1795. 

Kapitein-der-Artillene.Rgg vóór 1700. 
Landbouwerr Zuid-Holland. Rg vóór 1700. 

Rgvóórr 1700. 

Vertegenwoordigerr RK Boerenbond. 
Rgvóórr 1795. 

Rgvóórr 1795. 
Rgvóórr 1700. 

Vertegenwoordigerr RK Boerenbond 
Vertegenwoordigerr RK Boerenbond 
Rgvóórr 1795. 
Lijst-Schutte. . 

Vertegenwoordigerr RK Boerenbond 

Rgvóórr 1500. 

Advocaatt en procureur. Rg vóór 1795. 

Vertegenwoordigerr RK Boerenbond. Rg vóór 1400. 
Rgvóórr 1600. 

Landbouwkundige. . 

Rgvóórr 1700. 
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Nun n Functie e Dienstjare n n A/PP Bijzonderheden 

Stapell  Cm., P. 
Tuijl ll  van Serooskerken, F.C.C, ban» 
vat t 
Wolters,H. . 
Croesen,, VJLLJ . 
Sneep,, PM. 

WeUemaU--
Westerdijk,J.Bs. . 
Kosterr  Dzn., E. 
BoerDzn.,D.de e 
Taetss van Amerongen, JX. baron 
Verweij,, J. 
Nijsingh,, J.L. 
Louwes,S.L. . 
Piers,, D.A 
Boer,, K. Czn. 
Nijenhuis,, G. 
Louwes,rLD. . 
Doudee vao Troostwijk , W.I. 
Vos,, WH. de 
Wijnen,, A van 
Oosterbaan,W.D. . 
Meijeringta,, H. 
Smit,H. Smit,H. 
Lyndenn van Sandenburg, C.T.E. graaf 
van n 
Kuiper ,, K. 
Veer,, Joh. de 
Burtnann,P. . 
EerkesJJE. . 
Beaufort,, Jhr.WH.d e 
Dijkhuis ,, P.B. 
Hartog,F.. den 
Ruiter,, GJ. 

W W 
bl l 

bt t 
N/vz z 

bl l 
U U 
bl l 

bt t 
ovz z 
bl l 
U U 

ovz/vz z 
bl l 
U U 
U U 
U U 

bl/vz z 
bl l 
bl l 
bl l 

W/ovz z 
bl l 

asec c 
W/ovz z 

U U 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
U U 

1921-1925 5 
1921-1925 5 

1921-1925 5 
1921-192671926-193 0 0 

1925 — — 

1925-192 9 9 

1925-192 9 9 

1925-193 1 1 

1926-1928/1930-193 3 3 

1926-193 0 0 

1926-193 0 0 

1928-1930/1930-193 8 8 

1928-193 4 4 

1928-193 6 6 

1929-193 3 3 

1930 0 

1930-1939/1939 — — 

1931 1 

1931 — — 

1931 — — 

1931-1933/1933-193 9 9 

1932 — — 

1932 — — 

1932-1939/1939 — — 

1933 3 

1934-193 8 8 

1935 — — 

1937 — — 

1938 — — 

1939 — — 

1939 — — 

1940 — — 

XX Rg vóór 1500. 

XX Rg vóór 1500. 

XX RgvóórlóOO. 

XX Rg vóór 1850. 

XX Rg vóór 1400. 

XX Rg vóór 1700. 

Lijs tt  2.6 Nederlandsche Middenstandsbond: bestuurders (1903-1927) 

Toelichting: Toelichting: 
Dee jaarverslagen over de jaren 1935-1937 en 1940 ontbreken. Aan de hand van de gegevens in de jaarverslagen die 
well beschikbaar zijn kon niettemin een inschatting worden gemaakt van de aan- en aftreeddata van enkele 
bestuurders.. Hierbij is verondersteld dat de betreffende personen hun geplande bestuursperiode (vier jaar) 
uitdienden. . 

Bronnen: Bronnen: 
1902-1927:: Ingenool, Vijf en twintig jaren middenstandsbeweging, 214-216. 1927-1940: Koninklijke 
Nederlandschee Middenstandsbond, jaarverslagen 1927-1934 en 193 8-193 9. 

Na»» » Functie e Dienstjaren n A/PP Bijzonderheden 

Akkermans,, J.H. 
Plet,, Th. 
Nieuwenhuizen,, W. 
Hermens-Moons,, H 
Hout,, M. van 
Sdiürmarm,, E.G. 

Meuwsen,, J.S. 
Collenteur,, AA. 
Dass Dzn, J. 
Cate,, W. ten 
Nederhoed,, W.H. 
Berg,, C.M.M, van den 
Keulemans,, F. 
Crebas,, C A 
Weenink,, J.E. 
Koppel,, H.K. 

bl l 
bl l 
sec c 

bl/sec c 
ovz z 

W/ovz/vz z 

vz z 
bl/sec c 
pm m 
bl l 
bl l 
bt t 
bl l 
bi i 
bl l 

bl/ovz/vz z 

1903-1906 6 
1903-1911 1 
1903-1912 2 

1903-1912/1913-1919 9 
1903-1913 3 

1903-1914/1915-1918 8 
1919-1939 9 
1903-1915 5 

1903-1918/1919-1924 4 
1903-1921 1 
1905-1907 7 
1905-1910 0 
1906-1910 0 
1906-1910 0 
1907-1912 2 
1910-1911 1 

1910-1912/1913-1914 4 
1915-1919 9 

Bestuurslidd Liberale Staatspartij. 

http://Jhr.WH.de
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Naam m Factie e Dienstjaren n A/PP Btiamdeitcdca 
Graafjj  H. de 
Gorris,, L.B J. 
Berg,M.. van 
Rodenberg,, DP 
FiedeldyDop,MJiGT. . 
Hoegenn van Hoogdande, P.W.M. 
Heering,P. . 
Bommel,, J.K. W.F. van 
Peletier,, HJ. 
Scbaab,W.H. . 
Brokmeier,, EJi 
Korff,JJ . . 
Balder,, J. 
Dreckmeyer,, F F. 
Blankert,, J.C. 
Nijveen,, CM . 
Ruiters,, G.H. 
Lips,, SP. 
Carree.D. . 
DomhoftG. . 
Os,, J.A. van 
Korver,EE de 
Swier,, V. 
Vega.O. . 
Meijer ,, A.T. 
Teitsma,, H. 
Groot,, L. de 

Gerritsma,, M.J.C. 
Lutjeharms,, J.H.W. 
Pontier,, P.P. 
Schut,, P J. 
Bottinga,, R.O. 
Cramer,, J. 
Moulijn ,, N.J. 
Peters,, J.P. 
Baaren,, H.F. van 
Schmate,, C.H.T. 
Verburg,, J.J. 
Moll ,, P.L. 
Spaander,, A 
Bulder,, E J. 
Vos,L. . 
Cohen,, J. 
Rijken,, W.GA 
Hut,, M.C. van der 
Grootendorst,, B.D. 
Vogels,, Job. 
Schoor,, R. 
Veen,, D. van 
Bokkell  Huinink , R.A. ten 
Meer,, W.J. van der 
Keyzer,, PW. de 
Biene,, C. van 
Swagerman,, D. 
Jongejans,, L.P. 
Polak,, J.M 
BerkbofE,W. . 
Jonkers,, G E 
Koopmeiners,, R.J. 
Wijnschenk,, S. 

Berg,, J-FAM . ten 
Bergman,, J.V. 
Nap,, GR. 
Vries,, M J. de 
Hanneyerr  jr. , H. 
Niestadt,, WD. 
Zon,J. . 

bl l 
W/ovz z 

bl l 
M/OV Z Z 

N N 
bl l 
bl l 

N/pm m 
W/ovz z 

bi i 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

pm/bl l 
bl l 
bl l 

bl/pm/bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

sec/pm-sec c 
vz z 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bi i 
bl l 
bl l 
bl l 
U U 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
Dl l 

U/sec c 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

bl/pm m 
bl l 
bl l 

1910-1920 0 
1911-1913/1914-1928 8 

1911-1918 8 
1912-1918/1919-1924 4 

1914-1918 8 
1914-1921 1 
1916-1919 9 

1918-1928/1928-1938 8 
1918-1930/1930— — 

1919-1923 3 
1919-1926 6 

1920— — 
1921-1924 4 
1921-1924 4 

1921-1926/1927-1934 4 
1924-1925 5 
1924-1925 5 

1924-1925/1926-1928/1929-1934 4 
1924-1926 6 

1924-1928/7-1938 8 
1924-1929 9 
1924-1930 0 
1924-1930 0 
1924-1934 4 
1924-1936 6 
1924-1938 8 

1924-1938/1938-1939 9 
1939— — 

1925-1934 4 
1925-1934 4 
1926-1928 8 
1926-1928 8 
1926-1930 0 
1926-1934 4 
1926-1934 4 
1927-1932 2 

1928— — 
1928-1930 0 
1928-1931 1 
1928-1934 4 
1929-1934 4 

193?— — 
193?— — 
1930— — 

1930-1931 1 
1930-1932 2 
1930-1933 3 
1931-1933 3 
1931-1934 4 
1931-1934 4 
1931-1938 8 
1932-1933 3 
1932-1934 4 
1932-1935 5 

1933-1939/1939--
1934— — 
1934— — 

1934-1937 7 
1934-1937 7 
1934-1937 7 
1934-1937 7 
1934-1939 9 

1938 8 
1938— — 
1938— — 

1938-1939/1939— — 
1939— — 
1939— — 

Bestuurslidd Liberale Staatspartij. 

Bestuurslidd Liberale Staatspartij. 
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Lijstenn 3 Overige politieke partijen: Tweede Kamerleden: status en nevenfuncties (1894-
1940) ) 

Lijs tt  3.1 Christelijk Historische Unie 
Lijs tt  3.2 Liberale Unie 
Lijs tt  3.3 Anti-Revolutionaire Partij 
Lijs tt  3.4 Roomsch-Katholieke Staatspartij 
Lijs tt  3.5 Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
Lijs tt  3.6 Vrijzinnig-Democratische Bond 

Lijs tt  3.1 Christelijk-Historisch e Unie 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Als 'beginjaar' is in de lijsten telkens genomen 1894, toen het Nederlandse partijenstelsel voor de 

daaropvolgendee vijf decennia min of meer was uitgekristalliseerd. Verschillende Kamerleden hadden echter al 
vóórr dat jaar zitting. 

2.. Bij de Grondwetsherziening van 1917 werd het districtenstelsel afgeschaft. Voor de Kamerleden die na 1918 
zittingg hadden kon derhalve geen district worden vermeld. 

3.. In enkele gevallen kon uit de bronnen niet worden opgemaakt wanneer een Kamerlid precies was afgetreden. In 
diee gevallen is in de lijsten telkens het volgende verkiezingsjaar als eindjaar genomen. 

4.. De CHU werd in 1908 opgericht en resulteerde uit de fusie van de Christelijk-Historische Partij (in 1903 
ontstaann uit het samengaan van de' vrij-antirevolutionaire' fractie in het parlement en de Christelijk-Historische 
Kiezersbond)) en de Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historische Grondslag in de Provincie 
Friesland. . 

Bronnen: Bronnen: 
Lijst,, districten dienstjaren: 1894-1897: Van Koetsveld, Onze politieke pör/yen, bijlage. 1897-1940: Parlementen 
kiezer. kiezer. 
Bijzonderheden:: ibidem, Onze afgevaardigden, 1897,1901 en 1913. Parlement en kiezer. Persoonlijkheden in het 
KoninkrijkKoninkrijk der Nederlanden. Biografisch woordenboek van Nederland. 
Ledenn St. Jacobsgilde: Heerkens Thijssen, 'Haarlemse St. Jacobsgilde', 100-146. 

Naam m 

Beeiaertt  van Blokland, G.J Th. bon» 
Mackay.T.P.. baron 
Sdtimmelpenninck,, FD. graaf 
Limbur gg Stiium, OJÜ. graaf var 

Dedem,, A. baron van 

Bylandt,, W.K.F.P. graaf van 
Savorainn Lohman, Jhr. A.F. de 

Huydeooperr  van Maarssevcen en N., 
Jbr.J.E. . 
Visser.. J.Th. de 

Scfaokkin&J. . 

Wassenaerr  van Catwijk , OJ.E. baron 

ldanga,J.W.H.MM  van 
Veen,, R. van 
Geer,, Jhr. DJ. de 

Lennep,, Jhr. F.K. van 
Snoeckk Henkemans, J.R. 

Ankerman,, J. 
Schimmelpenninck,, Jhr. GJA. 
Bichonn van Usselmonde, C.J.A. 
Gerretson,, B J. 

Distric t t 

Delft t 
Hilversum m 
Amersfoort t 
Schiedam m 

Zwolle e 

Apeldoorn n 
Gocsl-Gocsl-

Breukelen n 

Rotterdam/Amsterdam m 
Leiden/Katvvijk/ --

Harlingen/Hartingen/--

Katwij k k 

Bodegraven n 
Dokkum/--

Schiedam/V--

Haartem m 
Amsterdam/ApeldoonV--

Hariingen n 
Ede e 

Ommen n 
Rotterdam/--

Dienstjaren n 

1894-1897 7 
1894-1897 7 
1894-1901 1 
1894-1907 7 

1894-1913 3 

1894-1916 6 
1894-1918/1918-1924 4 

1897 7 

1897-1901/1901-1905 5 
1906-1913/1913-1918 8 

1925-1929 9 

1901-1909/1918-1925 5 
1926-1933 3 

1901-1914 4 

1901-1918 8 
1901-1918/1918-1922 2 
1907-1918/1918-1922 2 

1933-1939 9 
1909-1913 3 

1909-1913/1914-1918 8 
1918-1937 7 
1909-1918 8 
1909-1918 8 
1912-1918 8 

1913-1918/1921-1925 5 

A/P P 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 

X X 
X X 

X X 

--

X X 

X X 

X X 

X X 
? ? 

X X 
X X 

Bijzonderheden n 

Oud-diplomaat.. Rg vóór  1500. 
Rgg Eng vóór  1300. RgNed vóór  1795. 
Burgemeester.. Rg vóór  1850. Lid St Jacobsgilde. 
Oud-advocaat.. Rg Dui vóór  1100. Rg Ned vóór 
1600. . 
Oud-militai rr  en grootgrondbezitter. Rg Dm"  vóór 
1400.. RgNed vóór  1700. 
Oud-diplomaat.. Rg vóór  1600. 
Oud-rechterr  en oud-hoogleraar. Rg Dui vóór  1600. 
RgNedd voor  1700. 
Oud-kassier.. Oud-advocaat. Rg vóór  1600. lijst f.e,-
1902.. Lid St Jacobsgilde. 
Predikant. . 

Predikant. . 

Oud-militai rr  en oud-advocaat. Rg vóór  1300. 

Oud-ambtenaar.. Rg vóór  1700. 
Advocaat. . 
Oud-joumalist.. Rg Fra vóór  1400. Rg Ned vóór 
1795. . 
Oud-advocaat.. Rg vóór  1700. 
Wijnhandelaar. . 

Oud-predikant t 
Burgemeesterr  en dijkgraaf . Rg vóór  1850. 
Oud-advocaatt  en oud-dijkgraaf. Rg vóór  1700. 
Lidd handelsfirma. 
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Na a Distric t t Dienstjaren n A/PP Bijzonderheden 

Weitkamp,, J. 
Bakker,, JA. 
Katzz (v.a. 1938 baronnesse Mackay-
Katz),C.F. . 
Tilanus,H.W. . 
Rutgerss van Rozenburg, Jhr. J.W.H. 
Boetzelaerr van Dubbeldam, C W.Th 
baraovan n 
Krijger,, J.M. 
LovinlcHJ. . 
Langman,, J. 
Stotemakerr de Bruine, JR. 
KroLTj. . 

1918— — 
1922--
1922— — 

1922— — 
1922-192671929--

1922-1937 7 

1922-1937 7 
1922-1937 7 
1925-1929 9 
1929-1933 3 

1935— — 

--
--
--

X X 
X X 
X X 

. . 
--
--
--
--

Landbouwer. . 
Handelaarr  en journalist . 
Advocaatt  Bestuurslid diverse vrouwenorganisaties. 

Oudmilitair .. Rg vóór  1795. 
Oud-burgemeester.. Rgvóór  1795. 
Oud-zendingsconsul.. Rgvóór  1300. 

Ambtenaar. . 
Bestuurslidd Hollandse Maatschappij  van Landbouw 
Predikant t 
Oud-predikantt  en oud-hoogteraar. 
Oud-ambtenaarr  en oud-burgemeester. 

Lijs tt  3.2 Liberale Unie 

Toelichting: Toelichting: 
1.. In 1921 ging de Liberale Unie samen met de Bond van Vrije Liberalen, de Oeconomische Bond, de Neutrale 

Partijj en de Middenstandspartij op in de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond'. 
2.. Zie verder Lijst 3.1. 

Bronnen: Bronnen: 
Ziee Lijst 3.1. 

Naam m Distric t t Dienstjaren n A/PP Bijzonderheden 

Land,, ST. 
Loc-Alderwerelt,, JX.H. 
Smit,A. . 
Hartogh,, A.F.K. 

Heldt,, BH. 

Kerdijk,, A. 

Pyttersenn Fz., H. 

Takk van Poortvtiet, J.P.R. 

Cremer,, J.T. 

Kanter,HP.. de 
Bonman,, A. 
Deinse,, J.G. van 
Hesselinkk van Suchelen, H J . 
Houwing,, W.H. 
Kerkwijk,, J J . van 
KnijffHz.,, A. 
Meestere,, J.R. 
Schaafsma,, E. 
Schepel,, J. 
Tijdens,, B.L. 
Lely,, C. 

Wülmge.JJ. . 
Gijn,, S.M.H. van 
Pijnackerr Hordijk, J.M. 
Goemann Borgesius, H. 

Rink,P. . 

Boer,, K. de 
Zijlma,, G. 
Fer£,P.B.J. . 
Roessingh,, P.H. 
Verheij,, J.B. 
Smeenge,, H. 
Rethaann Macaré, Jhr. A J. 
Gilse,, JA. van 

Dee Helder 
Franeker r 

Ridderkerk k 
Amsterdam-II I 
Amsterdam-m m 
Amsterdam-I I 

Amsterdam-VU U 
Amsterdam-VIH H 
Amsterdam-DC C 

Schoterland d 
Leeuwarden n 

Amsterdam-LX X 
Beverwijk k 

Amsterdam-II I 
Amsterdam-rV V 

Bergum/Dordrecht t 
Hariingen n 

Hontenisse e 
Doetincbem m 

Weststellingwerf f 
Zierikzee e 

Bodegraven n 
Steenwijk k 
Dokkum m 

Appmgadam m 
Winschoten n 

Lochem/Amsterdam-LX X 
Amsterdam-n/--

Assen n 
Dordrecht t 

Denn Haag-DI 
Zutphen/Enkhuizen n 
Rotterdam-I/Emmeo o 

Amhem/Hoogezand/--

Taandam m 
Zuidhom m 

Hoorn n 
Emmen n 

Rotterdam-IH H 
Meppel l 
Haarlem m 
Sneek k 

1894-1895 5 
1894-1897 7 
1894-1897 7 

1894-1897/1897-1901 1 

1894-1897/1897-1901 1 

1894-1897/1897-1901 1 

1894-1897/1897-1901 1 

1894-1897/1897-1901 1 

1894-1897/1901-1905 5 

1894-1897/1909-1913 3 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 

1894-1901/1901-1902 2 
1905-1909/1918-1922 2 

1894-1904 4 
1894-1905 5 
1894-1905 5 

1894-1905/1905-1909 9 
1909-1913/1913-1917 7 

1894-1905/1909-1918 8 
1918-1922 2 
1894-1909 9 
1894-1909 9 
1894-1912 2 
1894-1913 3 
1894-1913 3 
1894-1918 8 
1896-1900 0 
1897-1901 1 

--
X X 

--
--

. . 

. . 

--

X X 

X X 

X X 

--
X X 

--
--
X X 

--
X X 

--
--
--
--

X X 
X X 
X X 
X X 

X X 

--
--
X X 
X X 

--
--
X X 
X X 

Rgnaa 1850. 
Rgvóórr  1795. 

Oud-werkman. . 

Rgvóórr  1700. 

Rgvóórr  1700. 

Rgg vóór  1850. Directeur  verzekenn 

Rgvóórr  1500. 

Rgvóórr  1700. 

Rgvóórr  1795. 

Herenboerr  oost-Groningen. . 
Rgnaa 1850. 

Rgvóórr  1700. 
Houthandelaar.. Rg vóór  1850. 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1700. 

Rgvóórr  1600. Advocaat 

Rgg vóór  1795. Oud-burgemeester. 
Rgg vóór  1850. Oud-pnükant. 
Oid-militair . . 
Oud-rechter. . 
Rgvóórr  1795. 
Rgvóórr  1700. 
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Nun n 
Kool,, A. 
Lieftinck, F F 
Klak ,, D. de 
Hubrecht,, RF.R. 

Hertog,, C R den 
Tex,, Jhr. C J. den 
FodcD. . 

Dolk,W. . 
Berghh jr. , S. van den 
Blooker,, CF.J. 
Pierson,, N.G. 
Reyne.K. . 
Uzennan,, J.W. 
Thomson,, L.WJX . 
Eland,, K. 
Jarjnink ,, G. 
Jansen,, J.C. 
Parijn ,, RJ.K 
Roodhuizen,, A. 
Doom,, Jhr. W.T.C, van 
Hamel,, GA. van 
Meester,, Th J l de 
Jongh,GJ.de e 
Jong.WJE.RM.de e 
Lasonder,J.R R 
Schimm van der  Loef! MM . 
Heeres,JJE. . 
Muralt ,, Jhr. RJLl.de 
Otto,P. . 
Eerdmans,, B.D. 
Kanter,, P J. de 
Gilse,, J. van 
Hamel,, JA van 
Sibingaa Mulder, J. 

Distric t t 
Bakhuizen n 

Franeker/Zutphen n 
Roöerdam-U U 

Amsterdam-IV V 
Amsterdam-I I 

Amsterdam-m m 
Amsterdam-VI I 

Rotterdam-I/Haarlem/--

DenHaag-11 1 
Rotterdam-I I 

Amsterdam-VU U 
Gonnchem m 
Kampen n 

Amsterdam-IV V 
Leeuwarden n 

Arnhem m 
Lochem m 

DenHaag-lII I 
Zierikzee e 
Briell e e 
GouoV--

Amsterdam-IV V 
Denn Helder 
Rotterdam-V V 

Hoorn n 
Rotterdam-m m 

Dordrecht t 
Leiden n 

Oostburg/--
Amsterdam-in/* * 
Rotteidam-m m 

Dordrecht t 
Zutphen n 

Amsterdam-FV V 
Emmen n 

Dienstjaren Dienstjaren 

1897-1901 1 
I897-1905/19O5-1917 7 

1897-1913 3 
1901/1901-1918 8 

1901-1902 2 
1901-1905 5 

1901-1905/1913-1918 8 
1918-1922 2 
1902-1917 7 
1905-1909 9 
1905-1909 9 
1905-1909 9 
1905-1909 9 

1905-1909/1917-1918 8 
1905-1913 3 
1905-1918 8 
1905-1918 8 
1905-1918 8 
1905-1918 8 
1905-1918 8 

1905-1918/1918-1922 2 
1909-1917 7 
1909-1917 7 
1910-1913 3 
1912-1918 8 
1913-1914 4 
1913-1916 6 
1913-1918 8 

1913-1918/1918-1922 2 
1913-1918/1918-1922 2 

1914-1918 8 
1916-1918 8 
1917-1918 8 
1917-1918 8 
1917-1918 8 

Art » » 

--
X X 
--
X X 

--
X X 
X X 

--
--
--
X X 
--
--
X X 
7 7 

X X 
--
X X 
--
X X 
X X 
X X 
--
--
--
--
--
X X 
--
--
X X 
X X 
X X 
7 7 

Bijzonderheden n 

Rgvóórr  1700. Oud-predikant. 
Oud-werkman. . 
Rgg vóór  1795.0ud-directeur  telefoonmaatschappij. 

Rgvóórr  1795. 
Rgg vóór  1850. Oud-advocaat. 

Rgvóórr  1795. 

Rgvóórr  1850. Oud-müitair . 
Lijst-Schutte.. Oud-militair . 
Rgvóórr  1795. Oud-burgsmeester. 
Oud-müitair . . 
Rgvóórr  1795. Oud-ambtenaar. 
Oud-onderwijzer. . 
Rgg vóór  1795. CK«d-burgemeester. 
Rgvóórr  1795. Oud-hoogleraar. 
Rgg vóór  1795. Oud-ambtenaar  en -munster. 
Oud-militair . . 
Oud-onderwijzer. . 
Oud-onderwijzer. . 
Rgg na 1850. Advocaat. 
Oud-hoogteraar. . 
Rgvóórr  1400. Oud-ingenieur. 
Hoofd-onderwijzer. . 

Rgg vóór  1850. Oud-wethouder  en -notaris. 
Rgvóórr  1700. 
Rgvóórr  1795. 
Genealogiee nooit uitgewerkt. 

Lijs tt  3.3 Anti-Revolutionair e Partij 

Toelichting: Toelichting: 
Ziee Lijst 3.1. 

Bronnen: Bronnen: 
Ziee Lijst 3.1. 

Naam m 

Heemskerk,, Th. 

Donner,J.H. . 
Hooft,, G.B. 1 
Kuyper.A A 
Mackayy jr. , Ae. baron 
Seret,R R 
Staalman,, AP. 
Alphen,, J. van 
Lucasse,, C. 
Aschh van Wijk , KM . J. baron van 
Kempen,, AE. van 
Aschh van Wijck , L.H. J.M. baron van 
Krap,J. . 
WaaIMalefJjUH.d e e 
Heemstra,, S. baron van 
Borchh van Verwolde, A.P.R.C. baron 
vann der 
Brummetkampp jr , A 
Velde,, RA. van de 
Idenburg,, AF.W. 
L6benSels,AD.P.V.van n 

Distric t t 

Sneek/Amsterdam-VII I 
Süedrecht/--

Katwij k k 
Haartt  emmermeer 
Sliedrecht/Ommen n 

Kampen n 
Gorinchem m 

DenHelder/--
Ommen n 

Middelbur g g 
Wijk-bij-Duursted e e 

Leiden n 
Ede e 

DenHaag*! ! 
BB reukeien 
Hilversum m 
Ridderkerk k 

Loosduinen n 
Delft t 

Gouda a 
Sliedrecht t 

Dienstjaren n 

1894-1897/1901-1905 5 
1905-1908/1925-1929 9 

1894-1901 1 
1894-1901 1 

1894-1901/1908-1912 2 
1894-1905 5 
1894-1905 5 

1894-1905/1918-1922 2 
1894-1908 8 
1894-1909 9 
1897-1901 1 
1897-1902 2 
1897-1903 3 
1897-1905 5 
1897-1909 9 
1897-1912 2 
1897-1913 3 

1897-1918 8 
1897-1918 8 
1901-1902 2 
1901-1905 5 

A/P P 
X X 

--
7 7 

--
X X 
--
--
X X 
--
X X 
--
X X 
--
--
X X 
X X 

--
--
--
X X 

Bijzonderheden n 

Rgg vóór  1795. Lid St Jacobsgilde. 

Oud-predikant. . 
RgEngvóórr  1300. Rg Ned voor  1795. 
Directeurr  verzekeringsmaatschappij. 
Uitgever. . 
Textielhandelaar.. Rg vóór  1700. 

Oud-advocaat.. Rg vóór  1600. 

Rgvóórr  1600. 

Burgemeester.. Rg vóór  1500. 
Oud-advocaat.. Burgemeester. Rg 'Dui ' 
Rgg Ned voor  1795. 
Oud-predikant. . 
Oud-burgemeester. . 

Rgvóórr  1700. 

vóórr  1500. 

http://Jong.WJE.RM.de
http://RJLl.de
http://WaaIMalefJjUH.de
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Naam m 

Pompcc van Meerdervoort, Jhr. J J. 
Sluis,, N. 
Okma,H. . 
Talma,AS. . 
Ridder,, N. de 
Ascfaa van Wijde, RW. baron van 
Vliett Jz., P. van 
Duymaerr van Twist, LI. 
Bijleveld,, R 
Vries,, S. de 
Brants,, MA. 
Citters,, Jbr. S. van 
Oosterbaan,, N. 
Pouema,R R 
Meden,, J. van der 
Voortt van Zijp, C. van der 
Jong,, A de 
Coujn,R R 

Blum,, JJH. 
Elhorst,G G 
Hoogstraten,, J.S.F, van 
Lyndenn van Sandenburg, F.AC. baron 
van n 

Middelberg,, G.AA 
Vlugt,W.de e 
Heemskerk,, J.F. 
Montéé verLoren, F.H. de 
Scbeurer,, J.G. 
Rutgers,, VJJ. 
Bcumer,, E J. 
Colijn,, A 
Schouten,, J. 
Smeenk,C. . 
Zijlstra,, A 
Wilde,, J. A de 
Heuvel,, Chr. van den 

Visscher,, R 
Leenstra,R R 
Bijleveld,, R 
Dijk,, J.J.C, van 
Severijn,, J. 
Amelink,, H. 
Dijken,, T.A van 
Terpstra,, J. 
Zaal,, C. van der 
Rutgers,, A A L . 
Dobbenn de Bruyn, CS. van 
Wielinga,, P. 
Algera,J. . 
BaasKzn.G. . 
Botterweg,, H. 
Diepenhorst,, G.A 

Meijerink,, HJ.W.A 
Roosjen,, AJï. 
Tjalma,, J. 
Wagenaar,, W. 

Distric t t 

Zierikzee e 
Enkhuizen n 

Sneek k 
Tietjeikstcradeel l 

Wijk-bij-Duurstede e 
Amersfoort t 
Doetinchem m 
Steenwijk/--

Amsterdam-IX X 
GoudVSneek k 

Ede e 
Ede e 

Enkhuizen n 
Sneek/Gorinchem m 

Sliedrecht/--
Tietjerksteradeel/--

Rottefdam-V V 
SneekW--

Middelburg g 
Enschede e 
Utrecht-H H 
Kampen n 

Amsterdam-VTI I 
Amsterdam-VIII I 
Rotterdam-IV/--

Breukelen/--
Sneek/--

Hilversum/--
Kampen/--

Enkhuizen/--

--
--
--
--
* * 

--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--

Dienstjaren n 

1901-1905 5 

1901-1905 5 
1901-1907 7 
1901-1908 8 
1901-1909 9 
1901-1913 3 
1901-1918 8 

1901-1918/1918-» » 
1902-1905 5 

1903-1905/1907-1908 8 
1903-1907 7 
1907-1909 9 
1907-1917 7 

1908-1909/1909-1913 3 
1908-1918/1918-1925 5 
1908-1918/1918-1925 5 

1909-1910 0 
1909-1911/1922-1923 3 

1929-1933 3 
1909-1913 3 
1909-1913 3 
1909-1913 3 
1909-1913 3 

1909-1913 3 
1909-1913 3 

1909-1913/1918-1922 2 
1909-1918/1918-1925 5 
1911-1918/1918-1927 7 
1912-1918/1918-1925 5 
1913-1918/1918-1929 9 
1917-1918/1918-1925 5 

1918— — 
1918— — 
1918— — 

1918-1933 3 
1922— — 

1922-1936 6 
1923-1929 9 
1925-1929 9 
1925-1937 7 
1929-1931 1 

1931— — 
1933— — 
1933— — 
1933— — 

1933-1936 6 
1933-1937 7 
1933-1937 7 

1937— — 
1937— — 
1937— — 
1937— — 

1937— — 
1937— — 
1937— — 
1937— — 

A/P P 
X X 

--
--
? ? 
--
X X 
--
X X 
--
--
--
X X 

--
--
--
X X 

--
--

--
--
X X 
X X 

. . 
--
X X 
X X 

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--

Bijzonderheden n 

Rgvóórr 1700. 

Oud-predikant.. Lyst-Schutte, 

Rgvóórr 1600. 
Voorzitterr werkliedenvereniging Patrimonium. 
Oud-militair.. Rg vóór 1700. 

Rgg na 1850. 
Rgvóórr 1600. 
Oud-onderwijzer. . 
Oud-onderwijzer. . 
Oud-onderwijzer. . 
Oud-predikant.. Rg na 1850. 

Oud-militair. . 

Oud-onderwijzer. . 
Bakkerr en koopman. 
Oud-militair.. Rgvóór 1795. 
Oud-rechter.. Rgvóór 1400. 

Oud-directeurr spoorwegmaatschappij. 
Bouwmeester. . 
Oud-ambtenaarr en oud-betaabneester. Rg vóór 1795. 
Oud-ambtenaar.. Rg vóór 1795. 
Oud-zendelingg en oud-arts. 
Advocaat.. Rg na 1850. 
Hoogleraarr HBS. 
Landbouwerr en burgemeester. 
Oud-bloemist.. Directeur bank. 
Journalist. . 
Oud-onderwijzer.. Journalist. 
Advocaat,, president-directeur bank en journalist. 
Landbouwer.. Bestuurder Christelijke Land- en 
Tuindersbond d 

Oud-predikant.. Hoogleraar. 
Veehouder. . 

Oud-advocaatt en oud-ambtenaar. 
Oud-militair. . 
Oud-predikant. . 
Oud-arbeider.. Secretaris CNV. 
Oud-ambtenaar. . 
Oud-onderwijzer. . 
Oud-predikant. . 
Oud-ambtenaar.. Rg na 1850. 
Burgemeester. . 

Oud-ambtenaar. . 
Oud-ttmmermann en oud-kantoorbediende. 
Oud-directeurr n.v. 
Oud-advocaaLL Directeur verzekeringsmaatschappij. 
Rgg na 1850. 

Oud-schooldirecteur. . 
Onderwijzer. . 
Burgemeester. . 
Oud-ambtenaar. . 

Lijstt 3.4 Roomsch-Katholieke Staatspartij 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Formeel werd de RKSP pas in 1926 opgericht. 
2.. In de lijst is (voor zover bekend) aangegeven welke personen tot de katholieke Limburgse, Brabantse en 

'Hollandse'' aristocratie gerekend konden worden. 
3.. Zie verder Lijst 3.1. 



Bronnen: Bronnen: 
Katholiekee Limburgse, Brabantse en 'Hollandse 
Heerkenss Thijssen, 'Haarlemse St. Jacobsgilde', 
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's's adelboek, Nederland 's patriciaat. 
100-146.. Duyvendak, Rooms, rijk of regentesk, passim. Van 

Kempen,, 'Consoliderend gewest'. Zie verder Lijst 3.1. 

Naam m 

Uaffinais,J-H.L. . 
Lambrechls,FLF. . 
Schrieck,P.GJ.. vander 
BerckeLAiLM.va n n 
Borret,TX.MJ A A 
Marchantt  tfAsembourg, J.B C.E.M. 
graaff  du 
VosdeWaeLAJ. . 
fjflpinlifffiit tt B^wf , 

Smitss van Oyen, J.TM 

Everts,, W. 
Bastenn Batenburg. WJH. van 
Dobbclman,F.TJ.R R 
Hartee van Teckienburg, J.J.I. 
Tnrijen ,, PJ, 
Vermeulen,, PJ J. 
Ras,, M. de 
Scbacpman,, HJ AM . 
Kun,, EAM . van der 

Micbielss van Venkrijnen, L.P.M.H. 
baron n 
Mutsaers,WPA A 
TravagÜno,, JAN. 
Kolkman,, MJ.CM . 

Ram,, L.DJ. de 
Berehh van Heemstede, Jhr. I.B.D. van 
den n 
Vlijmen ,, B.R.F, van 
LoefT,JA A 

Nolens,, WH. 
Biebersteinn Rogalla Zawadsky, 
C.C.M.H.. baron de 

Merckelbach,JM.M.H H 
Heuvel,, VAM . van den 
Jansen,, J.F. 
Bolsius,, F J. 
Amotdts.. MJ.GJ. 
Wijck ,, SJvt. van 
Friesen,WJ.M.C. . 
Raijmakers,, CAM . 
Passtoors,, W.C J. 
Nispenn tot Sevenaer, Jhr. O.F AM . van 
Stuers,, Jhr. VJE1. de 

Wichen,, F.H. van 
Arts,, A H A 
Fraytier ,, P.F. 
Sassee van Usselt, Jhr. A.F.O. van 
Janssen,, F.IJ. 
Aalberse,, PJ.M. 
Beckers,, J.HJ. 
Wijnbergen,, A.I.M J baron van 
Regout,, E.R.H. 

Duynstee,, ThJA 
Kooien,, DAP.N 

Vuuren,, A.C A van 
Ruyss de Beerenbrouck, Jhr. C J.M. 

Bogaardt,, W.H. 
Nispenn tot Sevenaer, Jhr. J.WJ.CM. 

Distric t t 

Venlo o 
Sittard d 

Denn Bosch 
Loosduinen n 
Beverwijk k 

Gulpen n 

Enschede e 
Tilbur g g 

Eindhoven n 

Roermond d 
Eist t 

Nijmegen n 
Grave e 
Weert t 

Helmond d 
Maastricht t 

Almelo o 
Zevenbergen n 

Breda a 

Waalwijk k 
Dniten n 

Rheden/Nijmegen/--

BergenopZoom m 
Oosterbout t 

Vegbel l 
Denn Bosch/Waal wijk/ -

Venlo/--
Sittard d 

Gulpen n 
Eindhoven n 

Tilbur g g 
Roermond d 

Sittard d 
Eist t 

Grave e 
Helmond d 
Beverwijk k 
Nijmegen n 

Weert t 

Haarlemmermeer r 
Tilburg/ --

Hontenisse/--
DenBosch/--
Maastricht t 
Almelo/--
Sittard d 
Elst/--

Helmond d 

Dniten n 
Grave/--

Zevenbergen/--
Gulpen/-/--

Breda a 
Rheden n 

Dienstjaren n 

1894-1896 6 
1894-1896 6 
1894-1896 6 
1894-1897 7 
1894-1897 7 
1894-1897 7 

1894-1897 7 
1894-1898 8 
1894-1898 8 

1894-1900 0 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1901 1 
1894-1902 2 
1894-1903 3 
1894-1905 5 

1894-1905 5 

1894-1905 5 
1894-1905 5 

1894-1908/1916-1918 8 
1918-1924 4 
1894-1913 3 
1894-1916 6 

1894-1918 8 
1896-1901/1905-1918 8 

1918-1922 2 
1896-1918/1918-1931 1 

1897-1901 1 

1897-1905 5 
1898-1910 0 
1899-1901 1 
1900-1913 3 
1901-1903 3 
1901-1904 4 
1901-1905 5 
1901-1905 5 
1901-1913 3 
1901-1915 5 
1901-1916 6 

1901-1916 6 
1901-1918/1918-1922 2 
1901-1918/1918-1927 7 
1901-1918/1920-1929 9 

1902-1918 8 
1903-1916/1925-1937 7 

1903-1918 8 
1904-1918/1918-1933 3 

1905-1910 0 

1905-1918 8 
1905-1918/1918-1925 5 

1905-1918/1918-1932 2 
1905-1918/1925-1929 9 

1933-1936 6 
1906-1918 8 
1909-1917 7 

A/P P 

--
--
--
X X 
X X 
X X 

X X 
--
X X 

--
X X 
--
--
--
--
? ? 
X X 
X X 

X X 

--
--
--

X X 
X X 

--
X X 

--
X X 

X X 
--
--
--
--
--
--
--
--
X X 
X X 

--
--
--
X X 
--
--
--
X X 
--

--
X X 

--
X X 

--
X X 

BiJMMdernedea a 

Rechter. . 

Oud-militair .. Rg na 1850. 
Rgvóórr  1700. Brabantse aristocratie. 
Rgg vóór  1795. Brabantse aristocratie. 
Rg'België''  vóór  1500. RgNed. vóór  1850. 
LimburgseLimburgse aristocratie. 
Oud-advocaat.. Rgvóór  1795. 
Oud-koopman.. Oud-edvocaat. 
Burgemeester.. Rgvóór  1600. Lid St. Jacobsgilde. 
BrabantseBrabantse aristocratie. 

Priester. . 
Oud-edvocaat.. Oud-ambtenaar. Rgvóór  1850. 
Zeepfabrikant.. Rgna 1850. 
Oud-advocaat.. Rgna 1850. 
Oud-ambtenaar.. Burgemeester. 
Directeur/redacteurr  tijdschrift. 
Oud-militair .. Burgemeester. Lijst-Schutte. 
Priester.. Rg vóór  1850. Lid St. Jacobsgilde. 
Makelaarr  in effecten. Rgvóór  1850. Hollandse 
aristocratie. aristocratie. 

Oud-advocaatt  Rgvóór  1795. Lijs t f.e.-1902. Lid St. 
Jacobsgilde.. Limburgse aristocratie. 
Fabrikant . . 
Oud-advocaat. . 
Oud-advocaatt  en oud-notaris. 

Beetwortelsuikerfebrikaatt  Rgvóór  1600. 
Rgvóórr  1600, 

Oud-militair . . 
Advocaat.. Rg vóór  1700. Brabantse aristocratie. 

Priesterr  en hoogleraar. 
Oud-advocaat.. Rechter. Rg 'Polen' vóór  1600. Rg 
Ned.. vóór  1850. Lid St. Jacobsgilde. Limburgse 
aristocratie. aristocratie. 

Rechter.. Rg 'België' vóór  1700. Rg Ned. vóór  1850. 
WoUenstofJenfabrikant. . 
Burgemeester. . 
Rechter.. Voorzitter  R.K. Volksbond. 

Steenfabrikant. . 
Burgemeester. . 
Textielfabrikant . . 
Oud-grossierr  in sigaren. 
Advocaat.. Rg vóór  1850. 
Oud-advocaat.. Rgvóór  1795. Lid St. Jacobsgilde. 
LimburgseLimburgse aristocratie. 

Burgemeester. . 
Hoofdredacteurr  dagblad. 
Oud-landbouwerr  en oud-ambtenaar. 
Rechter.. Rg vóór  1600. Brabantse aristocratie. 
Advocaat. . 
Oud-advocaat. . 
Oud-landbouwer. . 
Oud-advocaatt  en oud-ambtenaar. Rg vóór  1500. 
Aardewerkfabrikant .. Rgna 1850. Lid St. 
Jacobsgilde. . 
Raadsheerr  gerechtshof 
Advocaatt  en schoolopziener. Rg vóór  1600. l i d St 
Jacobsgilde.. Hollandse aristocratie. 

Oud-joumalist. . 
Oud-advocaat.. Kamerheer  van de Koningin. Rg vóór 
1700.. Limburgse aristocratie. 

Oud-inspecteurr  post. 
Directeur/hoofdredacteurr  dagblad. Rgvóór  1850. 
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District t Dieastjare a a A/PP Bijntodertieden 

Best,, J. van 
Wijkersloott de Weerdesteijn, J.B.L C.C. 
baronn de 

Fleakcns,, AN. . 
Juten,, WJ.F. 
Bongaerts,, M C E . 
Groenendad,, R A G van 
Rijckevorsel,, ( V A 1936: baron) 
AB.GJM.van n 

Bomans,, J.B. 
Engels,, A.H.J. 
SchaDcJJU-Lvan n 

Hermans,, RG.M. 
Kuiper,, C J. 
Poels,JA. . 
Reymer,, P.J. 
Swane,, IA. 
Stulemeijer,, H. 
Haazevoet,, P.J.J. 
Bulten,, G. 
Dijk,, J.B. van 

Rijzewijk,, J. van 
Wintermans,, J.J. 
Deckers,, L.N 
Bilt,, Ch.L. van de 
Suring,, J.G. 
Moerei,, F.A 
Bronsveld-Vitringa,, S.C.C (v) 
Fmytier,, L.A. 
Knigge,, C. 
Micbielsen,, A.B. 
Feber,, L J.M. 
Rotten,, P.J. 
Ament,, J J.C. 
Voorstt tot Voorst, L.F J.M. baron van 
Loerakker,, AJ. 
Meijer,, JJvl J A (v) 
Koitenhorst,, L.G. 

Moller,, H.W.E. 
Veraart,, J. A 
Arts,P.M. . 
Voss Aza, J. 
Kampscfaöer,, G.W. 
Poll,, M JJvl. van 
Teulings,, F.G.C J.M. 
Guit,, L.F. 
Meijs,, A van der 

Uijen,, F.Th.H. 

Lockefeer,, E.Th. 
Hetlenbergg Hubar, J.AG.M. van 
Goseling,, CJM J J . 
Schaepman,, Th.FJvl. 
Maenen,, J.R 
Keest»,, Y. 
Truijen,, P.W.H. 
Droesen,WJ. . 

Groen,, Am., J. 

Ussehnuiden,, J J.W. 
Steimnetz,, W. 
Weijden,, M.P. van der 
Koeverden,, G.W.J. van 

Putt,, K.L.R van der 

Stumpel,, E.J.M. 
Bmte,, RE . van den 

Eindhoven n 
Wijkk bij Duurstede/-

Hefanood/--
Bergenn op Zoom/-

Roermond/--
Weert/--

Oosterhout/--

Haarlemmermeer/--
Abnelo/--

Rheden/-/--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
" " 

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
* * 

--

--
--

1910-1918 8 
1910-1918/1918-1921 1 

1910-1918/1918-1935 5 
1913-1918/1918-1925 5 

1913-1925/1929— — 
1916-1918/1918-1922 2 
1916-1918/1918-1928 8 

1916-1918/1918-1929 9 
1916-1918/1918-1937 7 
1917-1918/1918-1933 3 

1937— — 

1918— — 
1918— — 

1918-1922 2 
1918-1922 2 
1918-1922 2 
1918-1925 5 
1918-1928 8 
1918-1929 9 
1918-1929 9 

1918-1929 9 
1918-1929 9 

1918-1929/1937--
1918-1937 7 

1921— — 
1922-1923 3 
1922-1925 5 
1922-1925 5 
1922-1925 5 
1922-1925 5 

1922-1925/1928-1936 6 
1922-1929 9 
1922-1932 2 
1922-1937 7 

1923— — 
1924-1937 7 

1925— — 

1925— — 
1925-1929 9 

1925-1929/1933-1937 7 
1925-1933 3 
1925-1937 7 

1929— — 
1929— — 

1929-1932 2 
1929-1933 3 

1929-1933 3 

1929-1933/1935-1937 7 
1929-1934 4 
1929-1937 7 

1929-1937/1939--
1931-1933 3 
1932-1933 3 

1932-1933/1936--
1933— — 

1933— — 

1933— — 
1933— — 
1933— — 

1933-1937 7 

1933-1937 7 

1934— — 
1936— — 

--
X X 

--
--
--
--
X X 

--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
X X 
--
--
--
--
--
--
X X 

--
--
--

--
--
--
7 7 

--
--
--
--
--

--

--
X X 

--
X X 
--
--
--
--

--

--
--
--
--

--

--
--

Advocaat t 
Oud-advocaatt en aid-advisew hypotheekbank. Rg 
vóórr 1850. 

Burgemeesterr en bestuurder landbouworganisaties. 
Fabrikant. . 
Ingenieurr Rijkswaterstaat. 
Leraarr HBS. 
Rgg vóór 1795. Bestuurder diverse banken. Lid St. 
Jaoobsgilde.. Brabantse aristocratie. 

Advocaat. . 
Vakbondsbestuurder. . 

Advocaat. . 

Secretariss Limburgsche RJC. Werkliedenbond 
Bestuurderr RJC vakbond. 
Oud-veehandelaar. . 
Advocaat t 
Advocaat t 
Oud-onderwijzerr en oud-handelaar in lederwaren. 
Secretariss RJC vakbond 
Oud-onderwijzer. . 
Oud-febrikant.. Voorzitter RJC 
Werkgeversvereenigmg g 

Voorzitterr RJC vakbond 
Oud-onderwijzer.. Zuivekxnsulent. 
Hoofdinspecteurr boerenleenbank. 
Oud-onderwijzer.. Journalist. 
Oud-hoofiknderwijzer. . 
Oud-onderwijzer. . 
Rgvóórr 1795. 
Oud-fabrikantt en oud-Inspecteur van den Arbeid 
Oud4andbouwer. . 
Oud-burgemeester. . 
Oud-ingenieurr Rijkswaterstaat. Journalist. 
Oud-onderwijzer. . 
Directeurr Umburgsche Land-en Tinnbouwbond 
Rgvóórr 1400. Lid St. Jaoobsgilde. 
Oud-tuinarbeider. . 
Voorzitsterr Dioc. RJC Vrouwenbond 
Oud-advocaat.. Secretaris RJC 
Werkgeversvereeniging.. Rgna 1850. 

Oud-rectorr hogeschool. 
Hoogleraarr Delft. 
Advocaat. . 
Landbouwer.. Lijst-Schutte. 
Oud-ambtenaar.. Burgemeester. 
Journalist. . 
Oud-directeurr uitgeverij. 
Bestuurderr RJC Werkliedenverbond 
Oud-texrielarbeiderr Voorzitter RJC 
Textielarbeidersbood d 

Oud-bankwerker.. Oud-bestuurder Bosschen Dioc. 
Werkliedenbond d 

Textielfabrikant. . 
Advocaat.. Rgvóór 1795. 
Advocaat. . 
Oud-militairr en oud-joumaiist. Rg vóór 1850. 

Oud-advocaat. . 
OwMeraar.. Oud-consulent Lünburgsche Land- en 
Tumbouwbond. . 

Tuinbouwer.. Voorzitter RJC Tuindersvakbond in 
Haarlem. . 

Accountant. . 
Oud-boekhouder.. Voorzitter RJC Volksbond 
Veehouder.. Bestuurder landbouworganisaties. 
Landbouwer.. Ondervoorzitter Aartsdioc. Boeren- en 
Tuindersbond d 

SigarenJabrikantt Voorzitter R.K. Vereenigjng van 
Sigarenfabrikanten. . 

Secretariss RJC Middenstandsbond. 
Winkelier. . 

http://AB.GJM.van
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Nun n Distric t t Dienstjaren n A/PP Bijzonderheden 

Andriessen,, WJ. 
Bachg.. F J.H. 
Bajetto,, M.L.F. 
Beaufort,, L J.C. 
Maarscveen,, J.H. van 

Mes,AJJ.M . . 
Roolvink,E.GM M 
Ruijter.H. . 
Ruyss de Beerenbrouck, Jhr. G A M J . 

Senarens,, PJ.S. 

Sweens,J.CM M 

1937 — — 
1937 — — 
1937 — — 
1937 — — 
1937 — — 
1937 — — 
1937 — — 
1937 — — 
1937 — — 

1937— — 

1937— — 

Bestuurderr R.K. Werkliedenverbond 
Bestuurderr R.K. Middenstandsbood 
Oud-militair. . 
Priester.. Oud-bcstuurder RJC Werkliedenverbond 
Advocaat. . 

Advocaat. . 
Secretariss Aartsdioc. RX Boeren- en Tumdersbond 
Oud-militair.. Oud-secRtaris Kamer van Koophandel 
Mijnstreek.. Rg vóór 1700. Limburgse aristocratie. 
Oud-onderwijzer.. Oud-bestuurder internationale 
vakbond d 

Lijs tt  3.5 Sociaal-Democratische Arbeidersparti j 

Toelichting: Toelichting: 
Ziee Lijst 3.1. 

Bronnen: Bronnen: 
Ziee Lijst 3.1. 

Naam m Distric t t Dienstjaren n A/PP Bijzonderheden 

Troelstra,PJ. . 

Kol,, RH. van 
Zwaag,, G.L. van der 
Schaper,, J.H-A. 

Melchers,G.W W 
Helsdingen,, WPG. 

Laan,, K. ter 

Hugenboltz,, F.W.N. 
Tak,P.L. . 
Vliegen,, W £ £ 
Duvs,J.E.W. . 
Polak,, H. 
Leeuwen,, J. van 
Mendels,, M. 
Spekman,, H. 
Laan,, J. ter 

Sannes,, G.W. 
Gerhard,, AH. 
Kleerekoper,, A.B. 
Albarda,J.W. . 
Tempel,, J. van den 
Heijkoop,AW. . 
Zeeuw,, AB. de 
Hermans,, LM. 
Jonge,, Jhr W.C. de 
Ossendotp,, F.L. 
Oudegeest,J. . 
Rugge,E. . 
Groeneweg,, S. (v) 
Zadelhoff,, J.H.F van 
Waerden,, T. van der 
Brautjgam,J. . 
Hiemstra,P. . 
Braambeek,, HJ. van 
Vries-Bruins,, AE.J. de (v) 
IJzerman,, A W. 
Stenhuis,, R. 
Bergh,, G. van den 
Cramer,, C.G. 
Heide,, A van der 

Tietjerksteradeel l 
Amsterdam-1TI I 
Leeuwarden/--

Enschede e 
Schoteriand d 

Veendarn/Appingedam/--

Leeuwarden n 
Lochem/Lochem/--

Hoogezand/Denn Haag-I/-

Weststellingwerf f 
Franeker r 

Amsterdam-lX/--
Zaandam/--

Amsterdam-III I 
Utrecht-n n 

Schoteriand d 
Rotterdam*n n 

Rotterdam-- V/-/-

Veendam--
Amsterdam-n/--

Amsterdam-- VI1I/-
Enscbede/--

Amsterdam-IX/--

1897-1901/1902-1913 3 
1913-1918/1918-1922 2 

1897-1909 9 
1897-1909 9 

1899-1901/1901-1918 8 
1918-1929 9 

1901-1905 5 
1901-1905/1907-1918/1918--

1921 1 
1901-1909/1909-1918 8 

1918-1937 7 
1901-1924 4 
1905-1907 7 

1909-1915/1922-1937 7 
1909-1918/1918-1937 7 

1913 3 
1913-1918 8 
1913-1918 8 
1913-1918 8 

1913-1918/1918-1929 9 
1931-1940 0 

1913-1918/1918-1930 0 
1913-1918/1918-1931 1 
1913-1918/1918-1931 1 
1913-1918/1918-1939 9 
1915-1918/1918-1939 9 

1918-1919 9 
1918-1921 1 
1918-1922 2 
1918-1922 2 
1918-1922 2 
1918-1922 2 
1918-1922 2 
1918-1937 7 
1918-1937 7 
1918-1940 0 

1919-1931/1933-1935 5 
1921-1937 7 
1921-1940 0 

1922-1933/1934-1940 0 
1922-1940 0 
1925-1929 9 
1925-1933 3 
1925-1937 7 
1925-1937 7 

Oud-advocaat. . 

Oud-huisschilder. . 

Oud-tapijtwever. . 

Oud-onderwijzer. . 

Rgnaa 1850.Oud-predikant. 

Rgvóórr 1700. 
Oud-typograaf. . 
Oud-ambtenaarr Rijksverzekeringsbank. 
Oud-diamantbewerker. . 
Oud-leraar. . 
Advocaat. . 
Oud-typograaf. . 
Oud-ambtenaar. . 

Rgnaa 1850. Oudambtenaar 
Oud-onderwijzer. . 
Oud-jounalist. . 
Rgvóórr 1795. Oud-leraar. 
Oud-schilrJergezel l 

Oud-onderwijzer. . 
Oud-jounalist. . 
Rgg vóór 1500. Directeur arbeiderscooperatie. 
Oud-onderwijzer. . 
Vakbondsbestuurder. . 
Oud-kleermaker r 
Oud-onderwijzeres. . 
Onderwijzer. . 
Leraar. . 
Oud-stoker. . 
Oud-landarbeider. . 
Oud-spooTwegarbeider. . 
Arts.. Oud-lerares. 
Oud-ambtenaar. . 
Oud-tabrieksarbeiderr en -mijnwerker. 

Ingenieur. . 
Oud-predikant. . 
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N I I Distric t t Dienstjaren n A/PP Bijnwderiwdc n 
Drop,W. . 
Sluis,, W. van der 
Kupers,E. . 
Jong,, A. de (v) 
Faber .J i . . 
Drees,W W 
Tbijssen,, T J. 
Donker,, LA. 
Gell deren, J. van 
Goess van Naters, Jhr M. van der 

Hügenga,J. . 
Kievit,, A 
Lienden,, C J . van 
Steen,, R van 
Stokvis,, J.E. 
Vos,H. . 
Bommer,, J. 

Brugmans,H. . 

1925-1939 9 
1925-1940 0 
1929-1940 0 

1931-1933/1937-1940 0 
1931-1940 0 
1933-1940 0 
1933-1940 0 
1935-1940 0 
1937-1940 0 
1937-1940 0 
1937-1940 0 
1937-1940 0 
1937-1940 0 
1937-1940 0 
1937-1940 0 
1937-1940 0 
1939-1940 0 
1939-1940 0 

Oud-kuipcrr en -haringpakkcr. 
Oud-onderwijzer r 
Oud-Jdeennaker.. Voorzitter N W . 
Oud-kostuumnaaister. . 
Oud-oredikant. . 
Oud-stenograafStaten-Generaal l 
Oud-onderwijzer. . 
Advocaat t 
Hoogleraarss sociologie. 
Rgvóórr 1500. Advocaat. 
Oud-ambtenaarr spoorwegen en oud-journalist. 
Oud-transportarbeider. . 
Oud-sibrieksarbeider. . 

Oud-jounalist. . 
Lijst-Schutte.. Oud-ambtenaar. 
Oud-kantoorbediende.. Docent maatschappelijk werk. 
üjst-Schutte.. Oud-leraar. 

Lijs tt  3.6 Vrijzinni g Democratische Bond 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Strikt genomen werd de VDB pas in 1901 opgericht. Met behulp van Parlement en Kiezer en Taal, Liberalen en 

radicalen,radicalen, kon niettemin worden bepaald welke Kamerleden tot de latere VDB konden worden gerekend. 
2.. Zie Lijst 3.1. 

Bronnen: Bronnen: 
Ziee Lijst 3.1. 

Naam m Distric t t Dienstjaren n A/PP Bijzonderheden 
Gerritsen,, CV. 
Veegens,, J.D. 
Smidt,, E.A. 

Drucker,, RL . 
Raalte,, E.E. van 

Stoffel,, J. 
Fokker,, E. 
Nolting,, P. 
Ketelaar,, Tb.M. 
Marchant,, HP. 
Treub,, M.W.F. 
Bos,D. . 
Bergh,, Z. van den 
Limburg,, J. 

Deventer,, C.T. van 
Vostennann v. Oyen, G A 
Teenstra,, E.M. 
Roodenburg,, L.N. 
Koster,, W.O.A. 
Beresteyn,, Jhr. E A van 
Oud,PJ. . 

Bakker-Nort,, B. (v) 
Ebels,F.E.H. . 
Joekes,, A.M. 
Aaltenn jr., S.J.L. van 
Itallie-Vann Embden, H.W.B, (v) 
Scbilthuis,, J. 
Kooiman,, D. 
Cohen,, M.M. 
Bijlsma,, K. 

Leeuwarden n 
Groningen/Hoogezand d 
Veendam/Veendam m 

Groningen n 
Rotterdam-IV/Rotterdam--

VV Middelburg 
Deventer r 
Alkmaar r 

Amsterdam-Vm m 
Amsterdam-V/--

Deventer/--
Assen n 

Winschoten n 
Denn Helder 
Denn Haag-I 

Schoterii and/Groningen 
Amsterdam-DC/Assen n 

Oostburg g 
Zradbom/--
Beverwijk k 

Assen n 
Winschoten/--
DeoHelder/V--

1894-1897 7 
1894-1897/1897-1901 1 
1894-1899/1901-1913 3 

1894-1913 3 
1896-1897/1897-1905 5 

1913-1918 8 

1897-1901 1 
1897-1903 3 
1897-1909 9 

1897-1918/1918-1936 6 
1900-1918/1918-1933 3 

1901-1913 3 
1901-1916 6 
1905-1909 9 

1905-1909/1909-1913 3 

1913-1918 8 

1905-1909/1913-1915 5 
1909-1913 3 

1909-1918/1918-1922 2 
1913-1918 8 
1915-1918 8 

1916-1918/1918-1922 2 
1917-1918/1918-1933 3 

1937-1938 8 
1922— — 
1922— — 
1925— — 

1925-1928 8 
1928-1933 3 

1933— — 
1933-1937 7 

1936— — 
1938— — 

Rgg vóór 1850. Directeur onderlinge 
verzekeringsmaatschappij j 
Oud-hoogleraar. . 
Oud-advocaat. . 

Rgg na 1850. 

Oud-onderwijzer. . 
Advocaatt en journalist. 

XX Rg vóór 1850. Oud-hoogleraar 
Oud-leraar.. Directeur hypotheekbank. 

Advocaat. . 

Oud-advocaat. . 
XX Rg vóór 1700. Oud-leraar. 

Oud-landbouwCT. . 
Rgg na 1850. 

XX Rg vóór 1600. Oud-leraar en -burgemeester. 

Advocaat. . 
Landbouwer. . 
Oud-ambtenaar r 
Advocaat. . 

Graanhandelaar. . 
Oud-ambtenaarr en -burgemeester. 
Oud-ambtenaar. . 
Notariss en advocaat. 
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Lijstenn 4 Overige lijsten 

Lijs tt  4.1 Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging: bestuurders: functie, status en 
nevenfunctiess (1915-1940) 

Lijs tt  4.2 Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid: bestuurders: functie, status en 
nevenfunctiess (1908-1940) 

Lijs tt  4J Eerste Kamerleden: status (1899-1900) 

Lijs tt  4.1 Bestuurders van de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging (1915-1940) 

Toelichting: Toelichting: 
Doorr het onregelmatig verschijnen en de onvolledigheid van de Jaarboeken konden de aan- en aftreeddata niet 
altijdd met zekerheid worden vastgesteld. Bovendien ontbreken de gegevens over de periode 1935-1940. 

Bronnen: Bronnen: 
Lijst:: Jaarboek der UK. Werkgeversvereeniging. 
Bijzonderheden:: Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, passim. Idem, Van Spaendonck, passim. 

Naam m 

Oppen,, E. van 
Meulcman,WAG.M M 
Smulders,, W. 
Strater,, B.T.C. 
Wi«dds,FJ./LM . . 
Fransenn Jzn., W. 
Houtman,, Chr. 
Huysmans,, W. 
Mank,, H. van der 
Weyers,RFJ. . 
Kortenhorst,, L.G. 
Dijk ,, J.B van 
Stulemeijer,, Ch 
Jansen,, JÜ.G. 
Aken,, L. van 
Mannaerts,, H.AJ. 
Spaendonck,, B.J.M. van 
Fick,, S.L£.M. 
Nijdan,, H.W.M. 
Steenberghe,M.P.L. . 
Hanrath,, MJ.R 
Blocijous,, H.M J. 
Diepenbrock,AA.W. . 
Houben,G.FÜ Ü 
Schoemaker,, F. 
Heilebrekers,H.WJJ. . 
Spoorenberg,, PJ. 
Asselbergs,J.P.J. . 
Beukers,, FM 
Regout,L. . 
Smulders,, P. 
Canoy,A. . 
Frames,, RAJ.H 
Hoekers,, L. 
Putt,, K l ü van der 
Gulié,, F.H.E. 

Functie e 

W W 

ga a 
W/ovz/M M 

W W 
ovz z 
bl l 
pm m 
bl l 
bl l 
bl l 

sec/asec c 
vz z 

bl/ovz z 

ga a 
& & 
bl l 

esec c 
bl l 
bl l 

bl/pm/vz z 
bl l 
bl l 

tsec c 
bl l 
pm m 

ovz/bl l 
bl/pm m 

vz z 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

tsec c 
bl l 
bl l 
vz z 

Dienstjaren n 

1915-+ + 
1915-1919 9 

1915-1919/1920-1922/1923— — 
1915-1920 0 
1915-1920 0 
1915-1922 2 
1915-1922 2 
1915-1922 2 
1915-1922 2 
1915-1922 2 

1915-1922/1923— — 
1915-1923 3 

1915-1929/1930— — 
1919-1922 2 

1923— — 
1923— — 
1923— — 
1923—? ? 

1923-1926 6 
1923-1926/1927-1929/1930-1934 4 

1923-192671930— — 
1923-1927 7 
1923-1927 7 
1923-1927 7 
1923-1927 7 

1923-1929/1930— — 
1923-1929/1930— — 

1923-1930 0 
1926— — 
1926— — 
1926— — 

1926-1930 0 
1928— — 
1929— — 
1934?— — 
1934— — 

A/P P 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
? ? 

--
X X 

--
--
X X 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
X X 

Bijzondeifceden n 

Fabrikantt  van staten buizen, Maastricht. Rgna 1850. 
Priester. . 
Kleiwarentabrikant ,, Tegelen. 
Textielfabrikant ,, Tilburg . 
Directeurr  dagblad De Tijd . 

Sigarenfabrikant,, Den Bosch 
Sigarenfabrikant,, Eindhoven. 
Uitgever,, Roermond. 
Textielfabrikant ,, Tilburg . 
Bezoldigdd secretaris. Rg na 1850. 
Wïjnhandelaarr  en likeurstoker, Amsterdam. 
Directeurr  Hanzebank, Breda. 
Priester. . 
Priesterr  en hoogleraar. Lijst-Schutte. 
Schoenenfabrikant,, Tilburg . 
WcHenstoffenföbrikant,, Tilburg . Rg vóór  1600. 
Koffi ee en tabaksfabrikant, Oosterhout. 

Rgg vóór  1850. 
Betonfabrikant,, Blerick (Limburg) . 
Textielfabrikant ,, Tilburg . Eerste Kamerlid vow RKSP 
Jurist t 
Directeurr  technisch installatiebureau, Heerlen. Rg na 1850. 

Metaalfabrikaat ,, Bergen op Zoom. 
Machinefabrikant ,, Breda. 
Porseleinfabrikant,, Maastricht. Rg na 1850. 
Kleiwarenfabrikant ,, Tegelen. 
Steeofabrikant,, Tegelen. 

Directeurr  katoenspinnerij, Helmond 
Sigarenfabrikant,, Eindhoven. 
Directeurr  constructiebedrijf, Leiden. Rg vóór  1795. 

Lijs tt  4.2 Bestuurders van de Nederlandsche Vereeniging voor  Armenzorg en Weldadigheid (1908-1940) 

Toelichting: Toelichting: 
Overr de jaren 1920-1924,1929,1931 en 1939 zijn slechts enkele persoonsgegevens beschikbaar. De in deze lijst 
vermeldee aan- en aftreed data van verschillende bestuursleden zijn als gevolg daarvan wellicht niet geheel correct. 
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Bronnen: Bronnen: 
Lijst,, dienstjaren en bijzonderheden: Tijdschrift voor armenzorg en kinderbescherming (1908-1920), Tijdschrift 
voorvoor armenzorg, maatschappelijke hulp en kinderbescherming (1922-1940). De Rooy, Werklozenzorg, passim. 

Naam m Functie e Dieasrjare a a 

Biesterveld,, P. 
Hei jse,mC. . 
Juchter.J. . 
KaWtJRAA . . 
Josephuss Jitta, N.M. 

Boscfc.CJ.A--
Dompierree de Chaufepié, H J. de 

Hhrtzen,, G.H. 

bi i 
W W 
U U 
N N 
bl l 

bl l 
bl l 

bl l 

1908 8 
1908-1909 9 
1908-1909 9 
1908-1909 9 

1908-1909/1914-1915 5 

1908-1910 0 
1908-1910 0 

1908-1910 0 

A/ PP BijzondertiedeB 

Hoogleraar. . 

Ou^Gsdeputeerdee Zeeland. 

Secretariss Centraal Bureau voor  Werkverschaffingen Armenzorg. 

Li dd plaatselijke Voogdijraad Lijs t f.e.-1886 en -1902. Rg vóór  1600. 

Wethouderr  voor  het Armwezen. Voorzitter  plaatselijk Burgerlij k 

Armbestuurr  Amsterdam. 

Diakenn plaatselijke Nederlansch Hervormde Kerk . Predikant 

Redacteurr  Tijdschrif t voor  Armenzorg en Kinderbesdraming. Rgna 
1850. . 
Handelaarr  Rotterdam. Oud-Tweede Kamerli d voor  BVL . Lijs t f.e.-1902. 
Bestuurderr  Centrale Werkgevers Risicobank. Voorzitter  Vereeniging tot 
Verbeteringg van Armenzorg. Genealogie onvoldoende uitgewerkt. 

Zeggelen,, Th. A van bl 

Beuckerr  Andreae, J.H. bl 

Muller-Lulofe ,, M.G. (v) W 

Kooien,, D.A-P.N. bl 

Cool,, G.P. bl 

Knottenbelt,, J. bl 

Schmedding,, H.J.L. bl 

Snoeckk Henkemans, J.R. bl 

Wilde ,, H. de bl 

Mendess da Costa, A J W 

Kooperberg,, W.L . bl 

Lietaar tt  Peerbolte, L. U 

Salomons,, G. bl 

Smissaert,, Jhr  H. bl 

Blankenberg,JF.L. . 

Wijk ,, L J. van 

Beaufort,, W.H. de 

Beetling,, M.J bJ 

Rethaann Macaré, Jhr  AJ . bl 

Scbölvinck,, J.G. pm 

Nolens,, W ü bl 

Visser,, J.ThJ. bl/vz 

Cau.Ji' .. U 

Goemann Borgesius, H bt 
Maaree B.Jzn, R. van bl 
Polenaar,, BJ. bl 
Mareess van Swinderen, Jhr  D.R. de bl/vz 

Folmer,, A. bl 
Grinsven,, E.H. van bl 
Hagen,, J.C.I. van der  bl 
Nolstt  Trenité, J.G. W 

Papeodrecht,, Th.H.Ph. bl 

1908-1910 0 
1908-1910/1917-1923 3 

1908-1910/1918-1935 5 

1908-1910/1933-1938 8 

1908-1911 1 

1908-1911 1 

1908-1911 1 
1908-1911 1 
1908-1911 1 

1908-1911/1917-1923 3 
1934-1939 9 
1908-1912 2 
1908-1912 2 
1908-1912 2 
1908-1912 2 

sec/pm/secc I908-I912/1913-
1915/1917 7 

ovz/W/WW 1908-1912/1913-1918 
1924-1925 5 

vzz 1908-1913 

1908-1913 3 
1908-1913 3 

1908-1913 3 

1908-1913/1922-1926 6 

1908-1913/1928-1933 3 

1909-1914 4 
1909-1914 4 
1909-1914 4 
1909-1914 4 

1909-1917/1918-1924 4 

1910-1915 5 
1910-1915 5 
1910-1915 5 
1910-1915 5 

1910-1915 5 

Administrateurr  plaatselijke Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg. 
Bestuurderr  plaatselijke Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg. 
Directeurr  levensverzekeringsbank. Rg vóór  1795. 

Voorzitsterr  Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg. Redacteur 
Tijdschrif tt  voor  Armwezen, Maatschappelijke Hulp en 
Kiwterbeschenning. . 

Vice-voorzitterr  plaatselijke Vmcennusveteeniging. Tweede Kamerlid en 
ministerr  voor  RKSP. Rg vóór  1850. 

Oud-secretariss plaatselijke Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg 
Rgnaa 1850. 

Predikantt  Secretaris Synode Nederduitse» Hervormde Kerk. Rg vóór 
1850. . 

Regentt  R.C. Oude Armenkantoor 
Tweedee Kamerlid CHU. Oud-diaken Nederduitsch Hervormde Gemeente. 
Wethouderr  voor  het Armwezen. Voorzitter  plaatselijk Burgerlij k 
Armbestuur. . 
Secretariss Portugeesch Israëlitisch Armbestuur. 

Secretariss plaatselijke Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg. 
Referendariss Ministeri e van Binnenlandse Zaken. . 
Predikant.. Voorzitter  Centrale Commissie voor  Armenzorg. 
Secretariss Vereeniging Nederiandsche Werkgevers, Centrale Werkgevers 
Risicobankk en Centraal Beheer. Redacteur  Tijdschrif t voor  Armenzorg en 
Kimterbeschermingg Rg 'België' vóór  1600. RgNed vóór  1700. 

Oprichterr  en voorzitter  Vereeniging Liefdadigheid naar  Vermogen'. 

Voorzitterr  plaatselijke Vereeniging van Armbesturen. Lijst-Schutte. 

Tweedee Kamerlid en minister  voor  BVL. Voorzitter  Maatschappij  voor 

Weldadigheid.. Lijs t f.e.-1902. Rg vóór  1700. 
Diakenn plaatselijke Nederduitsch Hervormde Kerk. 
Voorzitterr  Nederiandsche Bond tot Kinderbescherming Redacteur 
Tijdschrif tt  voor  Armenzorg en Kinderbescherming Oud-Tweede 
Kamerlidd Liberale Unie. Rg vóór  1795. 
Oud-wethouderr  Amsterdam. Advocaat. Bestuurder  Centrale Werkgevers 
Risico-bank.. Secretaris Liefdewerk voor  Kinderbescherming Rg Dui Rg 
vóórr  1700. 
R.K.. Tweede Kamerlid. Bestuurslid Nederiandsche Bond tot 
KindeTbcsdienning g 

Tweedee Kamerlid CHU. Voorzitter  Centrale Bond van Christelij k 
PhUantropiscfaee Vereeni gingen. 

Rechter.. Rg vóór  1600. 
Oad-Tweedee Kamerlid en oud^ninister  Liberale Unie. Rg vóór  1700. 
Diakenn plaatselijke Gereformeerde Kerk. 

Voorzitterr  Centraal Bureau voor  Werkverschaffing en Armenzorg. Rg 
vóórr  1700. 

Diakenn plaatselijke Nederlandsen Hervormde Kerk. 
Voorzitterr  plaatselijke Vinoentiusvereeniging 
Lidd College van Regenten over  de Godshuizen. 
Bestuurslidd plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. Rg 
naa 1850. 

Voorzitterr  provinciale Vereeniging tot Steun voor  Verwaarloosden en 
Gevallenen. . 

http://Boscfc.CJ.A
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Naam m Functie e Dienstjare n n A/PP Bijzonderheden 

Parijn,, RJ.R 

Vuuren,, AC A van 

Couvée.F. . 

Fdtz,, Jvr  CA. baronesse van der 

Harinxmaa Thoe Sloten, Jvr  CM. 
baronesse e 
Momma,, WJF.C. 

Slotemakerr  de Bruine, JR. 
Vriess Hzn,L. de 
WolLJ-M . . 

Adriani ,, J.H. 
Röell,JhrA.MAJ . . 

Scheidius,, E.G.C. 

Drucker,, HL . 
Crommetin,, HW. (v) 

Janssen,, F. 
Iindner ,, A.HM.C . 
Lynden,, AF. baron van 
Boreell  van Hoogelanden, Jhr  J. W.G. 

Verschuer,, Jvr  JA baronesse van 

Bruijn.GAM.d e e 
Kteffens,, A H van 
Kok,JH --

Romkes,, AW. 
Sprenger,, GJ. 

Fentenerr  van Vlissingen, A 

Blum,J.R R 
Fleskens,, AN. 
Nijland ,, M.C. 
Romme,, C.I.J.M. 
Beeckk Calkoen, AJ.L. van 
Beukers,, J.G. 
Fisenne,, Jhr  L.E.M. von 

Graatt  A de 

Koppius,, W.J. 
Vegte,, H. van der 
Pelt,G. . 
Zijderveld,C. . 
Holthee tot Echten, Jhr  AW. van 

Hofstede-Ponss Koolhaas, J.M. (v) 
Eeghen,, C.P. van 

Luppes,, JAW . 
Lynden,, AJ.H graaf van 

Steenberghe,, F. (v) 

Heerkenss Thijssen, J.NJ.E. 

Quarless van Ufford, Jhr  C.G.C. 
Chartier ,, E.A.J.C. 

Lier ,, Th. van 
Limbur gg Stirum, C. gravin van 
ValetonjrJJ.P. . 

W W 

bl/pm/pm m 

bl l 

bl l 

bl l 

bl l 

bl l 
bl l 
bi i 

bl l 
sec c 

ovz z 

bl l 
bt t 

U U 
W W 

bl/vz z 
vz z 

bl/sec/ovz z 

bt t 
bl l 
U U 

bl l 
M M 

bl/ovz/ovz z 

bl l 
bl l 
bl l 
bi i 
bl l 
pm m 
bl l 

bl l 

bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

bl l 
bl l 

bl l 
bl l 

bl l 

bl l 

sec c 
bl l 

bl l 
bl l 
bf f 

1911-1913 3 

1911-1914/1915 5 
1926-1931 1 
1911-1916 6 

1911-1916 6 

1911-1916 6 

1911-1916 6 

1911-1916 6 
1911-1916 6 
1911-1916 6 

1911-191671921-1929? ? 
1912-1917 7 

1912-1917 7 

1913-1917 7 
1913-1918 8 

1913-1918 8 
1913-1918 8 

1913-1918/1924-1928 8 
1914-1918 8 

1914-1918/1919-1923 3 
1924-1931 1 
1914-1919 9 
1914-1919 9 
1914-1919 9 

1914-1919 9 
1914-1919/1924-1935 5 

1915-191671917--
1922/1925-1929 9 

1915-1920? ? 
1915-1920? ? 
1915-1920? ? 
1915-1920? ? 

1915-1920?/1925-1929 9 
1916-1921 1 
1916-1921 1 

1916-1921 1 

1916-1921 1 
1916-1921 1 
1917-1922 2 
1917-1922 2 

1917-1922/1924-1929 9 

1918-1922 2 
1918-1923 3 

1918-1923 3 
1918-1923 3 

1918-1923 3 

1918-1923/1931-1936 6 

1918-19237/1928-1932 2 
1919-1924 4 

1919-1924 4 
1919-1924 4 
1919-1924 4 

X X 

--

--

X X 

X X 

X X 

? ? 

X X 
X X 

X X 

X X 

X X 
X X 

X X 

? ? 

X X 

X X 

X X 
X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
X X 

Tweedee Kamerlid voor  Liberale Unie. Bestuurder  Centrale Werkgevers 
Risicobank.. Rg vóór  1795. 
R.K.. Tweede Kamerlid. Bestuurder  diverse armenzorgverenigingen. 

Voorzitterr  plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. Rg na 
1850. . 
Voorzitterr  Kraamvrouwenvereeniging. Voorzitter  Toynbee-Vereeniging. 
Rgvóórr  1795. 
Bestuurslidd plaatselijke Vereeniging tot Vervaardiging van 
Kleedingstukkenn voor  Minvermogenden. Rgvóór  1500. 
Bestuurslidd plaatselijke Vereeniging 'Liefdadigheid naar  Vermogen'. 
Directeurr  spoorwegmaatschappij. Rgvóór  1795. 
Predikantt  en hoogleraar. Voorzitter  Vereeniging van Armbesturen. 
Diakenn plaatselijke Gereformeerde Kerk. 
Li dd plaatselijk Burgerlij k Armbestuur. Secretaris Arnhemsen Israëlitisch 
Wezenfonds. . 
Diakenn plaatselijke Nederlandsen Hervormde Kerk. Rg vóór  1795. 
Armbezoekerr  plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. 
RgDir ii  vóór  1700. Rg Ned vóór  1795. 
Voorzitterr  diakonie plaatselijke Nederlandsen Hervormde Kerk. 
Voorzitterr  plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. 
Rechter.. Rgvóór  1850. 

Tweedee Kamerlid VDB. 
Li dd plaatselijk Burgerlij k Armbestuur. Bestuurslid' De Hoop der 
Toekomst'.. Rg vóór  1850. 

Voorzitterr  plaatselijke Vincennusvereeniging. 
Voorzitterr  plaatselijke Armenraad. Rgvóór  1400. 
Ere-voorzitterr  plaatselijke Vereeniging' Weldadigheid naar  Vermogen'. 
Rgvóórr  1500. 
Secretariss plaatselijke Armenraad. Rg vóór  1700 

Bestuurslidd plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. 
Voorzitterr  plaatselijk Burgerlij k Armbestuur. 
Ondervoorzitterr  Centrale Diaconale Conferentie der  Gereformeerde 
Kerken. . 
Wethouderr  Armwezen. 
Secretariss plaatselijke Vereeniging tot het Bezoeken van Armen. 
Voorzitterr  plaatselijke Armenraad. Rg vóór  1795. 
Voorzitterr  plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. Rg 
vóórr  1795. 

Lidd Gedeputeerde Staten Zeeland. 
Hoofdd plaatselijk Burgerlij k Armbestuur. Tweede Kamerlid voor  RKSP. 
Secretariss plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. 
Administrateurr  der  Godshuizen. Rg vóór  1850. 
Secretariss plaatselijke Algemeene Armencomniissie Rg vóór  1850. 
Secretariss plaatselijke Vereeniging 'Liefdadigheid naar  Vermogen'. 
Voorzitterr  plaatselijke Vincennusvereeniging Rg' België' vóór  1700. Rg 
Nedd na 1850. 
Bestuurslidd plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. 
Rechter.. Rgvóór  1795. 

Bestuurslidd plaatselijke Bond voor  Werkverschaffing en Armenzorg. 
Voorzitterr  plaatselijke Voogdijraad. 
Lidd plaatselijke Armenraad. 
Oud-diakenn plaatselijke Nederlandsen Hervormde Kerk. 
Voorzitterr  plaatselijke Diaconie der  Nederlansch Hervormde Gemeente. 
Rgvóórr  1600. 
Lidd plaatselijke Voogdijraad. Rg na 1850. 
Voorzitterr  plaatselijke Vereeniging 'Liefdadigheid naar  Vermogen'. Rg 
vóórr  1795. 
Voorzitterr  plaatselijke Armenraad. 
Voorzitterr  plaatselijke Vereeniging 'Weldadigheid naar  Vermogen'. Rg 
vóórr  1400. 

Voorzitterr  plaatselijke Vereeniging ter  Verbetering van Armenzorg. 
Voorzitterr  R.K. Vrouwenbond voor  het Aartsdiocees. Rg vóór  1850. 
Wethouderr  Armwezen. Commissaris Centrale Werkgevers Risicobank. 
Rgvóórr  1850. 
Burgemeesterr  van Apeldoorn. Rg vóór  1700. 
Voorzitterr  plaatselijke Armenraad. Voorzitter  plaatselijk Burgerlij k 
Armbestuur. . 
Secretariss plaatselijke Armenraad. 
Li dd plaatselijke Voogdijraad. RgDui vóór  1100. Rgvóór  1600. 
Secretariss provinciale Vereeniging 'Kinderzorif . Rg vóór  1850. 

http://Bruijn.GAM.de
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Naam m 

Evers,, F.B. 

Stheeman,, C.W. 
Dieleman,P. . 
Hartong,FJ.. . 

Moor,, JC . de 

Tüman-Rouppee van der Voort, C. (v) 

Verdijk,, A. 
Ogtrop,, P I M van 

GOse,A.G.van(v) ) 

Hoynckk vaa Papendrecht, J. (v) 
KokBzn,RH. . 
Everts,, J. 

Cranenburgh,, L. van 

Gerthh van Wijk, JA. 
Kleinjan,, J.S. 

Royaards,J.S. . 
Vegelinn van Claerbergen, Jhr P J.B. 

Sonsbeeck,, W.G.A van 

Beukers-Keiler,, M. (v) 
Leesberg,, AJM. 

Jurrema,, J.W. 

Vries,, CW.de 
Fastenhout,, J.P. van 
Fortanier,, P.J. 

Stappers,, Hi. 
Stoop,, J.A. 

Feltz,, W.F.E. baron van der 

Lefébure,, S. (v) 

Paterr Ildefonsius 
Schuurman,, P.R 

Franc*,, H.C.C. 

Lisman,, F J. 

Romme,, C.P.M. 

Snijders,, H. 

Lombaers,, A. (v) 

Andréé de la Porte, A. (v) 

Heyermans,L. . 
Kropman,, G.CJ.D. 

Menko-Jacobsen,, E.R. (v) 

Vrancken,, HLH.AS. 
Crielars,N.(v) ) 

Pompe,, W.P.J. 
Donner,, J.H. 

Detiger,, W.F. 
Drees,, W. 
Dupont,JJi. . 
Fabiuss jr, D.P.D. 

Robbers,, B.P.HL (v) 
Smit,, LJ.W. 

Diamant,, B. 

Noteboom,, J.W. 
Oldeneell tot Oldenzeel, A.K.M.G 
baronn van 
Servatius,, A Ü 

Sark,H.M.L.H. . 

Cluysenaer,, O.J. 

Weber,, J. 

Katz,C.F.(v) ) 

Kortenhorst,, C.T. 

Roekei,, G. van 

Functie e 

N N 
bl l 
bt t 
bl l 
U U 
bl l 

H H 
U U 
bl l 

bl l 

bl l 
bl l 

pro o 

bl l 
bl l 
bl l 

bl l 
bl l 

U U 
bl l 
bl l 

bl l 
bl l 

bl l 

bt t 
bt t 
bl l 

W W 

bl l 
bl l 

bl l 

bl l 

bl l 

bl l 

bt t 

bl l 

bl l 
bl l 

bl l 

bl l 
bl l 

bl l 

bl l 

bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

bl l 

bl l 
bl l 

bl l 
bl l 
bl l 

bl l 

bl l 

bl l 

bl l 

Dienstjaren n 

I9I9-1924/1929-+ + 

1920-1924 4 
1920-1925 5 
1920-1925 5 
1920-1925 5 
1920-1925 5 

1920-1925 5 
1921 1 

1921-1926 6 

1921-1926 6 

1921-1926 6 
1922-» » 

1922-1926 6 
1922-1927 7 
1922-1927 7 
1922-1927 7 

1922-1927 7 

1922-1927/1935— — 

1923-1927 7 
1923-1928 8 

1923-1928/1931-1936 6 

1923-1928/1932-1937 7 
1923-1929? ? 

1924-1929 9 

1924-1929 9 
1924-1929 9 
1925-1929 9 

1925-1929 9 
1925-1929 9 

1925-1929/1931-1932 2 

1926-1931 1 
1926-1931 1 

1926-1931 1 

1926-1931 1 

1927-1928 8 
1927-1932 2 

1927-1932 2 
1927-1932 2 

1927-1932 2 

1927-1932 2 
1928-1933 3 

1928-1933/1937-+ + 
1928-1933/1938— — 

1929-1934 4 
1929-1934 4 
1929-1934 4 
1929-1934 4 
1929-1934 4 
1929-1934 4 

1930-1935 5 

1930-1935 5 
1930-1935 5 

1930-1935 5 
1931— — 

1931-1936 6 
1931-1936 6 

1932-1935 5 

1932-1937 7 

1932-1937 7 

A/P P 

--
X X 

--
--
--
X X 

--
--
X X 

X X 

--
X X 

? ? 
? ? 

--
X X 
X X 

X X 

_ _ 
X X 

--
X X 

--
--

--
X X 
X X 

--
? ? 

--
--
X X 
X X 

--

--
X X 

--
--
--
--
--

--
--
--
--
. . 
X X 

--
--
--

--
X X 

X X 
X X 

X X 

--
--

--

. . 

Bijzonderheden n 

Lidd plaatselijke Armenraad. Lid plaatselijke Voogdijraad. 
Rechter.. Rg vóór 1850. 

Rgvóórr 1795. 

Lïkeurstoker.. Rgna 1850. 

Secretariss plaatselijke Armenraad. Rg vóór 1700 
Rgvóórr 1500. 

Secretariss Armenraad Amsterdam. Redacteur Tijdschrift voor Armwezen, 
Maatschappelijkee Hulp en Kntderbeschenning. Rg Dui vóór 1600. Rg 
Nedd voor 1795. 

Lijst-Schutte e 

Rgvóórr 1600. 

Rgg Dui vóór 1600. RgNed vóór 1700. 

Burgemeesterr Breda. Lid plaatselijke Algemeene Armcommissie. Rg vóór 
1600. . 

Rgvóórr 1850. 

'Cheff inschrijving en armbezoek' gemeente Amsterdam. 
Hoogleraar.. Rgvóór 1850. 

Redacteurr Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en 
Kinderbescherming g 

Rgvóórr 1600. 

Bestuurslidd plaatselijk Genootschap tot Zedelijke Verbetering der 
Gevangenen.. Rg Dui vóór 1700. Rg Ned vóór 1700. 

Lidd plaatselijk Burgerlijk Armbestuur. 

Leiderr Rk Consultatiebureau voor Drankzuchtigen. 
Secretariss Maatschappelijk Werk van het Leger des Heus. 

Directeurr Rijkswerkinrichting Veenhuizen. 
Voorzitterr plaatselijke Armenraad Rechter. Rg vóór 1850. 

Bestuurslidd plaatselijke Vincentiusvereeniging. Bestuurslid plaatselijke 
Aimenraad.. RJC. gemeenteraadslid. Rgvóór 1850. 

Voorzitterr Veieeniging ter Bevordering van de Belangen der 
Slechthoorenden.. Rg na 1850. 

Assistentee voor Sociale Hulp GG &  GD. 
Secretariss plaatselijke Vereeniging ter Verbetering van Armenzorg. Rg 
Fiaa vóór 1800. Rg Ned vóór 1850. 

Directeurr GG& GD. 

Hoofdredacteurr Tijdschrift voor School, Kerk en Armwezen. 

Voorzitterr plaatselijke Vereeniging' Liefdadigheid naar Vermogen'. 
Secretariss plaatselijke Armenraad. 
Presidentt plaatselijke afdeling R.K. Internationale Vereeniging tot 
Beschermingg van Meisjes. 

Hoogleraarr strafrecht. 
Diakenn plaatselijke Gereformeerde Kerk. 

Directeurr Gemeentelijke Arbeidsbeurs Amsterdam. 
Wethouder. . 

Rgvóórr 1700. 

Voorzitterr plaatselijke Voogdijraad. 

Voorzitterr Vereeniging van Ambtenaren in den Buitendienst bij het 
Gemeentelijkk Bureau voor Maatschappelijke Steun. 

Diakenn plaatselijke Gereformeerde Kerk 
Presidentt Vincentiusvereeniging. Rg vóór 1500. 

Rgvóórr 1850. 
Rgvóórr 1700. 

Rgvóórr 1700. 

Directeurr Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. 

Bestuurslidd Nederlandsen Genootschap tot Zedelijke Verbetering der 
Gevangenen.. Tweede Kamerlid CHU. 

Secretariss R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke 
Volksgezondheid.. Rgna 1850. 

Secretariss plaatselijke Aimenraad 

http://JC.de
http://CW.de
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Naam m Fracti ee Dienstjaren A/P Bijxoaderbcden 

Algemeenn Secretaris Federatie van Diaconieën in de Nederlandsen 
Hervormdee Kerk, 
Oud-burgemeesterr  Arnhem. Rg vóór  1500. 
Secretariss Unie van Vereenigingen voor  Ongehuwde Moeders. 
Maatschappelijkk  Secretaris Leger  der  Heus. 
Voorzitterr  R X Vereemging tot Bestrijding der  Tuberculose. 

Oud-ministerr  van Justitie (ARP). 
Voorzitterr  Bestuur  der  Godshuizen Rg vóór  1600. 
Bestuurslidd N W . 
Voorzitterr  Limburgsch R.K. Werkliedenverbond. 
Directeurr  Gemeentelijke Dienst voor  Maatschappelijk Hulpbetoon. 
Bestuurslidd plaatselijke Vereemging ter  Verbetering van Armenzorg. Rg 
naa 1850. 

Bestuurslidd plaatselijke Vereemging ter  Verbetering van Armenzorg. Rg 
vóórr  1700. 
Hoofdcommiess Gemeentelijke Dienst voor  Maatschappelijk Hulpbetoon 
Rotterdam. . 
Maatschappelijkk  Secretaris Leger  des Heils. 
Secretariss Commissie voor  Sociale Ontwikkelin g van Maatschappelijk 
Werkers.. Rg vóór  1850. 
Commissariss der  Koningin Drenthe. 
Voorzitterr  plaatselijke Voogdijraad 
Hoofddirecteurr  Vereniging' Hulp voor  Onbehinsden'. 
Burgemeesterr  Leeuwarderadeel. 
Directeurr  Gemeentelijk Bureau voor  Maatschappelijke Steun. 
RKK  lid Gedeputeerde Staten Gelderland Rg vóór  1400. 
Bestuurslidd 'Pro Senectute'. 
Gerieeskundig-Directeurr  van het herstellingsoord voor  drankzuchtigen 
'HooghuUen'. . 
Directeurr  Spaarbank 'De Centrale Volksbank'. Bestuurslid Vereening 
voorr  VoUcsóedietwezen en Woekerbestrijding 

Oud-Tweedee Kamerlid en minister  van Justitie voor  RKSP. 
Geneeskundigg Inspecteur  van de Volksgezondheid. 
Secretariss plaatselijke Voogdijraad. Rg na 1850. 
RJCC Tweede Kamerlid. Oud-voorzitter  ARKWV . Rg na 1850 

Presidentee plaatselijke Vereemging 'Onderlinge Vrouwenbescherming'. 
Cheff  Sociale Zaken gemeente Eindhoven. 
Nedertandschee Vrouwenbond tot Verhoogmg van het Zedelijk bewustzijn. 
Rgg na 1850, 

Voorzitterr  R X Werkliedenverbond. 
Directeurr  Gemeentelijke Dienst voor  Maatsch. Hulp Den Haag. 
Directeurr  Gemeentelijke Dienst voor  Maatsch. Hulp Rotterdam. Rg vóór 
1850. . 

Hemmes,, WJ. 

Heemstra,, AJ AA . baron van 
Polak-Rosenberg,, Ch.L. (v) 
Wijkhuizen ,, J. 
Nijkamp,, J.Th. 
Schc4tens,HJJ. . 
Dormer,, J. 
Berdeniss van Berlekom, W. 
Lindeman,, H. 
Maenen,, J. 
Rozemond,, S. 
Wefèrs-Bettmk-Schrikker,, E. (v) 

Pos,, F A 
Hooykaas-Dee Lange, AM . (v) 

Pasveer,, H. 

Rawie,, J P. 
Steyn,, SA van (v) 

Voss van Steenwijk, RÜ. baron de 
Mesdag,, S. van 
Honing.. G R 
Jansonins,, J.G. 
Keulemans,P. . 
Voorstt  tot Voorst, E.H.J. baron van 
WaUer-Piereon,, H. 
HazeIhoff,FJ. . 

Kolkman,, JA 

Schaflc,, J.R.H. van 
Tunder.JH. . 
Veth,H.G.(v) ) 
Kortenhorst,, L.G. 
Prez,P.. de 
Simons,, E.C. (v) 
Beel,, L J.M. 
Beets-Schröter,, M (v) 

Bruin ,, AC. de 
Hoejenbos,, L. 
Walsem,, F.M.G. 

bl l 

vz z 
bl l 
bl l 
bl l 
sec c 
M M 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
U U 

sec c 
bl l 

b! ! 

bl l 
bl l 

bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
bl l 

W W 

bl l 
bl l 
bl l 
bl l 
sec c 
bl l 
bl l 
M M 

bl l 
bl l 
M M 

1933?— — 

1933— — 
1933— — 

1933-1935 5 
1933-1937 7 
1933-1937 7 
1933-1938 8 

1934— — 
1934— — 
1934— — 
1934— — 

1934-1937 7 

1934-1938 8 
1935— — 

1935— — 

1935— — 
1935— — 

1935— — 
1935-1937 7 

1936— — 
1936— — 
1936— — 
1936— — 
1936— — 
1937— — 

1937— — 

1937— — 
1937— — 
1937— — 
1938— — 
1938— — 
1938— — 
1939— — 
1939— — 

1939— — 
1939— — 
1939— — 

--

X X 

--
--
--
--
--
X X 

--
--
--
--

--
X X 

--

--
--

X X 

--
--
--
--
X X 
X X 

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--

. . 
--
X X 

Lijs tt  4.3 Eerste Kamerleden 1899-1900 

Toelichting:Toelichting: -

Bron: Bron: 
Lijstt en bijzonderheden: Onze afgevaardigden* 1897 en 1905. 

Naam m Partij/stromin gg A/P Bijzonderbeden 

Alberdaa van Ekenstein, Jhr. W.C A 
Alphen,, F.FLP. van 
Aschh van Wijck , Jhr. T AJ. van 
Bergsma,WA A 
Biesen,, J.W. van den 
Bonevall  Faure, R.T.H.P.L A van 
Breebaartt  Kz., J. 
Bultman,, H.F. 
Cremers,, W.C J.J. 
Dijckmeester,, AJ. 
Doess de Willebois, Jhr. P.J.J.S.M. van der 
Fennema,H. . 
Fransenn van de Putte, D. 

liberaal l 
liberaal l 
ARP P 

liberaal l 
rooms-katholiek k 

liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 

rooms-katholiek k 
liberaal l 

rooms-katholiek k 
liberaal l 
liberaal l 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
? ? 

--
--
X X 
X X 
X X 

--
X X 

Schoolopziener.. Rg vóór  1600. 
Oud-Militair .. Rgvóór  1795 
Oud-gouvemeurr  Suriname. Rgvóór  1600. 
Burgemeester.. Rg vóór  1800. 
Advocaat.. Rg vóór  1850. 
Hoogleraar. . 
Herenboer.. Bestuurtid Hollandsche Maatschappij  van Landbouw. 
Grondbezitter.. Voorzitter  Nederlandsen Landbouw Comité. 
Rechter.. Rgvóór  1850. 
Rgvóórr  1795. 
Burgemeester.. Directeur  verzekeringsmaatschappij. Rg "België' vóór  1700. 
Notaris. . 
Oud-minister.. Rgvóór  1795. 
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Naam m 

Geertsema,, JJi 

Partij/stroaaiogg A/P Bijzonderheden 

liberaal l 

Godinn de Beaufort, Jhr. K.A. 
Hall ,, M.C. van 

Heek,, GJ. van 
Hooft,, P.C. 1 
Jacob,, FJ3. 's 
Jong,, M. de 
Kist,HJ . . 
KnoilWelt.D . . 
Laan,D. . 
Lier ,, H- van 
Melvi ll  van Lynden, R. baron 
Merkdbach,, W. 
Micbielss van Kessenich, Jhr. A.H J.H. 
Naamenn van Eenmes, A. van 
Nebbenss Sterling, H.A. 
Nierop,, F.S. van 
Nijsingh,, AJïJ. 
Nispen,, Jhr. L.L.C.OJM . van 
Pailandtt  van Waardenburg etc, W.C. baron 
Pijtmckerr  Hordijk , C. 
Prinzenn Fz., W. 
Rahusen,, E.N. 
Reekers,, F J.M.A. 
Regout,KG.L. . 
Röell,, Jhr. J. 
Rutgerss van Rozenburg, Jhr. J.W.H. 
Sassen,, A.M. 
Schimmelpenmnckk van der  Oije, J.E.N. baron 

Swinderen,, Jhr. J.H.F.K. van 

Vann Weideren Rengers, W.J. baron 

Veningg Meinesz., S.A. 
Viruly.TP . . 
Vlielanderr  Hein, B.M. 
Wijck ,, SM. van 
Zinnicqq Bergmann, E.HJ.M. van 

ARP P 
liberaal l 

liberaal l 
ARP P 

liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 

rooms-katholiek k 
rooms-katholiek k 

liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 

rooms-katholiek k 
liberaal l 
liberaal l 

rooms-katholiek k 
liberaal l 

rooms-katholiek k 
rooms-katholiek k 

liberaal l 
liberaal l 

rooms-katholiek k 
christelijk --
historisch h 
liberaal l 

liberaal l 

liberaal l 
liberaal l 
liberaal l 

rooms-katholiek k 
rooms-katholiek k 

X X 
X X 

X X 
? ? 
X X 
--
X X 
--
--
--
X X 
--
X X 
X X 
--
--
X X 
X X 
X X 
X X 
--
--
--
--
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 

X X 

? ? 
X X 
X X 
--
? ? 

Oud-ministerr  Commissaris div. spoorwegmaatschappijen. Rg vóór  1700. lijs t f.e. 
elite-1886. . 

OudHuimster.. Rg vóór  1700. 
Bankier.. Commissaris div. banken en ondernemingen. Rg voor  1850. Lijs t f.e. elite-
1886. . 
Fabrikantt  Rg vóór  1700. 
Rechter. . 
Burgemeester.. Commissaris div. ondernenüngen. Rg vóór  1850. Lijs t f.e. elite-1886. 
Handelaar.. Oud-wcthouder. 
hoogleraar,, procureur-generaal. Rg vóór  1795. 
Oud-wethouder. . 
Koopman.. Rgna 1850. 
Advocaatt  en notaris. 
Rechter.. Rg vóór  1400. 
Fabrikant . . 
Rgg voor  1800. 
Ouo^president'Commissariss div. spoorwegmaatschappijen. Rg vóór  1850. 
Burgemeester. . 
Bankier.. Commissaris div. ondernemingen. Lijst f.e. elite-1886 en 1902. 
Rechter.. Rg vóór  1600. 
Advocaat.. Rgvóór  1850. 
Dijkgraaf .. Rg Dut voor  1400. Rg Ned vóór  1600. 
Oud-minister.. Hoogleraar. Rg vóór  1795. 
Fabrikant . . 
Advocaat.. Directeur  Nederlandsche Bank. Rg na 1850. Lijst f.e. elite-1886 en 1902. 
Oud-Tweedee Kamerlid 
Fabrikant . . 
Oud-minister.. Rg Dui vóór  1700. Rg Ned vóór  1795. 
Rgvóórr  1795. 
Rechter.. Rgvóór  1795. 
Oud-militair .. Rg vóór  1850. 

Oud-burgemeester.. Commissaris bank en verzekeringsmaatschappij. Rg vóór  1700. 
Lijs tt  f.e. elite-1886. 

Oud-Tweedee Kamerlid. Commissaris verzekeringsmaatschappij  en bank. Rg vóór 
1400.. Lijs t f.e. elite-1902 

Oud-burgemeester.. Lijst-Schutte. 
Fabrikant .. Rgvóór  1600. 
Advocaat.. Rg Dui vóór  1795. Rg Ned  1850. 
Fabrikant . . 
Advocaat.. Commissaris div. ondernemingen. Lijst-Schutte. Lijst f.e. elite 1886 en 
1902. . 



Bijlagee 2 Rijksambtenaren belast met het ontwerp, de uitvoering en 
coördinatiee van, en het toezicht op de sociale verzekeringen 

Toelichting: : 
1.. De kolom 'Arbeidersverzekering' betreft de Afideeïing Arbeid en Fabriekswezen van het Ministerie van 

Waterstaat,, Handel en Nijverheid (1893-1901), de Afdeeling Arbeid (1901-1909) van het Ministerie van 
Binnenlandsee Zaken (1901-1905), Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel (1905-1908) en de 
Afdeelingg Arbeidersverzekeringen van het Ministerie van Nijverheid, Landbouw en Handel (1908-1915), het 
Ministeriee van Financiën (1915-1917), het Ministerie van Waterstaat (1917-1919), het Ministerie van Arbeid 
(1919-1925),, het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid (1925-1933) en het Ministerie van Sociale Zaken 
(1933-1940). . 

2.. De kolom 'Steunverlening' betreft de Afdeeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (niet 
meegerekendd de rijksambtenaren die zich specifiek met arbeidsbemiddeling bezighielden), de Afdeeling 
'Werkverschaffingg en Steunverlening' en de 'Rijkscontroleurs Steunverlening' (1917-1940). 

3.. De kolom 'Raden van Arbeid' betreft alleen de rijksambtenaren die zich op de ministeries (zie 1.) met de Raden 
vann Arbeid bezig hielden 

Bron: : 
Staatsalmanak,Staatsalmanak, 1890 ,  1895 ,  1900 ,  1905 ,  1910 ,  1915 ,  1920 ,  1925,1930,193 5 e n 1940 . 

1890 0 
1895 5 
1900 0 
1905 5 
1910 0 
1915 5 
1920 0 
1925 5 
1930 0 
1935 5 

1940 0 

departementen n 
arbeiders-- steun- Raden van 

verzekeringenn verlening arbeid 

7 7 
7 7 
7 7 
6 6 
7 7 
55 17 12 
55 32 17 
66 38 17 
66 61 

66 127 

Rijksverzekerings s 
bank k 

128 8 
182 2 
203 3 
335 5 
287 7 
339 9 
428 8 

411 1 

totaal l 
0 0 
7 7 
7 7 

135 5 
188 8 
210 0 
369 9 
341 1 
400 0 
495 5 

544 4 



Bijlagee 3 De geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland: de 
belangrijkstee wetsontwerpen, wetten en regelingen (1897-
1940) ) 

3.11 De belangrijkste wetsontwerpen 
3.22 De belangrijkste wetten en regelingen 

Toelichting: : 
1.. Wanneer een ontwerp of wet reeds in de tekst is afgedrukt wordt in de tabellen daarnaar verwezen. In geval van 

eenn ontwerp-wijziging van een eerder ontwerp of een reeds aangenomen wet wordt met betrekking tot 
onderdelenn die niet worden aangepast in de tabellen verwezen {'Idem ̂  naar het eerdere ontwerp of naar de 
eerderr aangenomen wet. 

2.. Het percentage genoemd bij hoogte van de uitkering betreft telkens het percentage van het laatst verdiende loon. 
3.. 'Met loongrens' wil zeggen: werklieden/arbeiders die per jaar meer dan een bepaald wettelijk vastgesteld loon 

verdienenn zijn van de verzekering uitgesloten. 
4.. In nagenoeg alle wetten en wetsontwerpen is de bepaling opgenomen, dat personen die werkzaam zijn bij een 

'publiekrechtelijkee instelling' (Rijk, gemeente, waterschap, leger, staatsbedrijf; etc.) waarvoor reeds een 
vergelijkbaree regeling geldt, van de wet zijn uitgesloten. 

5.. De zogenaamde 'karenztijd' of 'karenzdagen' (afgeleid van het Latijnse carére = ontberen of missen) betreffen 
dee periode waarin de verzekerde geen recht heeft op een uitkering. In de 'wachttijd' of'wachtdagen' (ook wel: 
'observatietijd')) heeft de verzekerde wel recht op een uitkering, maar deze wordt pas na het verstrijken van deze 
periodee uitbetaald. In het spraakgebruik en in de uitvoeringspraktijk is het verschil tussen beide begrippen in de 
loopp der tijd enigszins vervaagd, omdat werkgevers en vakbonden in CAO's en andere overeenkomsten dikwijls 
afsprakenn maakten om de negatieve gevolgen van deze 'ontberingstijd', zoals de karenz- en wachttijd in 
arbeiderskringenn vaak werden genoemd, te verzachten of weg te nemen.1 

Bronnen: : 
Wetsontwerpen:: zie kolom 'Bron', in overige gevallen: Bijlagen bij het Verslag der Handelingen van de Staten 
Generaal,Generaal, II (Tweede Kamer), v.j. 
Wettenn en regelingen: Zie kolom 'bron', in overige gevallen: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, vj 
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Verphchtee verzekering 
tegenn geldelijke gevolgen 
vann ziekte, bevalling en 
ziekteverzorgtng. . 

Weridiedenn (16 jaar  en ouder) in 
vastee loondienst, met loongrens. 
Echtgeno(o)t(e)) en kinderen (jonger 
dann 18 jaar) meeverzekerd Ook 
dienstbodenn opgenomen. Werklieden 
inn zeevaart en zeevisserij  uitgesloten. 

%%  werklieden met 
maximum,, rest 
werkgever r 

Max.. 70%. Duur  afhankelijk 
vann ongevallenverzekering, 
mett  max. 180 dagen per 
jaar.. Kosten ziektever-
zorgingg en begrafenis 
vergoed. . 

Keuzee werkman: a. erkende 
particulier ee ziekenkassen (n.v.'s of 
verenigingen),, b. erkende ondeme-
mingskassen,, c, op te richten 
lokalee of regionale 'Districtskas-
sen''  (overheidsorganen). Controle 
doorr  'Districts-verzekeringscon-
troleurs''  (benoemd door  Kroon) 

Opp te richten 
'Districtsinspec--
ties'. . 
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Onderr  werklieden in vaste loondienst wordt 
verstaan::  werklieden met een dienstverband 
vann tenminste zes dagen 
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Rijksverzekeringsbank,, 'Dis-
trictskassen''  (overheidsorganen) 
enn 'Commissies van Aanslag' 
(taak::  verzamelen en doorgeven 
vann informati e aan Rijksverzeke-
ringsbank).. Riaco-overdracht 
onderr  voorwaarden mogetijk. Zie 
bijzonderheden bijzonderheden 
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3 
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3 

Risico-overdrachtt  is niet mogelijk wanneer 
werkmann niet krachtens Ziekteverzeke-
ringswet-19077 is verzekerd. Zo komt de 
werkmann in alle gevallen cmder controle van 
eenn door  de overheid aangestelde arte (een 
belangrijkk  verschil met de Ongevallenwet-
1901;;  zie Hoofdstuk 7 van dit boek) 
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8.. Ontwerp 
Invaliditeits -- en 
Ouderdomsverze--
kering(Kuyper , , 
1905) ) 

Verplichtee verzekering 
tegenn geldelijke gevolgen 
vann invaliditei t en 
invaliditei tt  door  ouder-
dom.. Mogelijkheid 
vrijwilligevrijwillige  verzekering. 

Verplichtee verzekering: werklieden in 
loondienstt  (ouder  dan 16 jaar  jonger 
dann 35), met loongrens. Vrijwillig e 
verzekering::  weridieden ouder  dan 35 
jaarr  en kleine zelfstandigen en hun 
echtgeno(o)t(e)) (met loongrens) 

Verplichtee verze-
kering::  werkgever, 
mett  vaste staatsbij-
drage.. Vrijwillig e 
verzekering::  ver-
zekerde. . 

Ouderdomsrentee vanaf 70 
jaar,, hoogte afhankelijk van 
premiee en aantal jaren 
waarinn premie is betaald, 
mett  minimumuitkering . 
Begrafeniskostenn vergoed. 
Weduwerentee ingeval van 
invaliditei tt  of ouderdom 
(eveneenss vanaf 70 jaar) 

Rijksverzekeringsbank.. Moge-
lijkhei dd minister  om lokale of 
regionalee commissies in het leven 
tee roepen (taken en samenstelling 
tee regelen bij  AMvB) . Risico-over-
drachtt  mogelijk. 
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1.. Een arbeider  is volgens de wet 'invalide' , 
wanneerr  mj  niet meer  in staat is V3 of meer 
vann zijn oude loon te verdienen. 
2.. Gedurende de eerste 150 resp. 1248 
premiewekenn ontvangt de verzekerde geen 
invaliditeits-- resp. ouderdomsuitkering. 
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Verplicht ee verzekering 
tegenn de geldelijke 
gevolgenn van ongevallen 

Werkliedenn in loondienst in land-, 
tuin-- en bosbouw. Werkgever  en 
echtgeno(o)t(e)) werkgever  eveneens 
verzekerd, , 
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Rijksverzekeringsbank.. Op lokaal 
niveauu 'Commissie van Aanslag' 
(33 of 5 leden benoemd door 
gemeenteraadd uit ingezetenen; 
burgemeesterr  is voorzitter, taken te 
regelenn bij  AMvB) . Risico-over-
drachtt  mogelijk. 

Plaatselijke e 
'Commissiess van 
Toezicht''  (Vi 
werkgevers,, Vi 
weridiedenn en 
onafhankelijke e 
voorzitter). . 

Radenn van 
Beroepen n 
Centralee Raad 
vann Beroep. 
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6.. Ontwerp Ziekte-
verzekeringswet--
19055 (Kuyper, 1904) 

Verphchtee verzekering 
tegenn de geldelijke 
gevolgenn van ziekte, 
bevallingg en ziekte-
verzorging. . 

Werkliedenn in vaste loondienst, met 
max.. loongrens. Echtgeno(o)t(e) en 
kinderenn (jonger  dan 18 jaar) mee-
verzekerd.. Uitgezonderd o.a. dien-
stboden,, werklieden werkzaam in 
zeevaartt  of -visserij 

%%  werklieden met 
maximum,, rest 
werkgever r 

Max.. 70%. Duur  afhankelijk 
vann ongevallenverzekering, 
mett  max. 180 dagen per 
jaar.. Kosten ziekteverzor-
ging,, verioskundige hulp en 
begrafeniss vergoed 

Keuzee werkman: a. erkende 
particulier ee ziekenkassen (n.v.'s of 
verenigingen),, b. erkende 
ondememingsziektekassenn (be-
stuursleden::  'kleinste helft' 
gekozenn door  werkgever, overigen 
doorr  werklieden), c. lokale of 
regionalee 'Districtsziekenkassen' 
(overheidsorganen),, o.l.v. 'direc-
teur''  (benoemd door  Kroon). 

Regionalee con-
troleurss (be-
noemdd door 
Kroon)) en 
Rijksverzeke--
ringsbank. . 
Opp Districtskas-
sen: : 
'Raadd van Toe-
zicht''  (benoemd 
doorr  Gemeente-
bestuurr  of Ge-
deputeerde e 
Staten)::  1 arts, 1 
apotheker,, 1 
werkgeverr  en 1 
verzekerde. . 
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1.. Karenztajd van twee dagen 
2.. Onder  werklieden in vaste loondienst 
wordtt  verstaan: werklieden met een dienst-
verbandd van tenminste zes dagen 
3.. Keuzevrijheid uitvoeringsinstantie door 
werklieden,, geldt niet voor  ondernemingen 
mett  50 of meer  werklieden waarin reeds een 
goedd werkende ondememingsziekenkas 
bestaat.. Deze kassen staan niet onder  toezicht 
vann de overheid; 'zekerstelling' bij  de 
Rijksverzekeringsbankk is voldoende. 
4.. De ondememingskassen zijn verplicht 
werkliedenn in hun besturen op te nemen, de 
particulier ee kassen niet. 
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si
 i Wettelijk ee regeling van 

hett  ziekrafondswezen ra 
vann de voorwaardra 
waaronderr  het Rij k 
ziekenfondsenn financieel 
ondersteunt t 

Voorwaardenn (m.b.t. rechten en 
plichtenn verzekerden, premies, 
samenstellingg bestuur, etc.) voor 
erkenningg door  de Kroon van zieken-
fondsenn ra daaraan verbonden 
doktorra ,, apothekers etc. Zie bij-
zonderheden zonderheden 

Perr  ziekenfonds 
verschillend,, binnen 
bijj  AMvB gestelde 
grenzra. . 
Mogelijkheidd tot 
Rijksbijdrag ee t.b.v. 
oprichtingg nieuwe 
fondsen, , 
administratie, , 
stichtingg noodza-
kelijk ee faciliteiten 
(o.a.. ziekenhuizen 
rara  verpleeghuizen) 
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Bestaandee ra nirawe ziekenfond-
sen. . 
Indienn de mogelijkheid tot verze-
keringg in era gemeente ontbreekt 
kann Rij k de gemerate opdragra 
éénn of meerdere ziekenfondsen te 
stichtenn (onder  toezicht van 
Gedeputeerdee Staten) 

Kroon n 
Mogelijkheidd tot 
oprichtingg van 
eenspeciaal l 
Collegee van 
Toezichtt  bij 
AMv B B 
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1.. Het ontwerp zelf krat geen verplichting tot 
verzekeringg van arbeiders, maar  in de Talmas 
Ziektewett  (1913) wordt de eis gesteld dat 
arbeiderss die krachtens deze wet 
verzckeringsplichtigg zijn aangeslotra moeten 
zijnn bij  era door  de Kroon erkend 
ziekenfonds.. Omdat deze verplichting alleen 
geldtt  voor  arbeiders met een inkomen 
benedenn era bepaalde grens, zijn de 
wettelijk ee regels waaraan de erkende 
ziekenfondsenn zijn gebonden slechts van 
toepassingg waar  het de bejegening van deze 
arbeiderss betreft. 
2.. Ziekenfondsen kunnen telkens slechts voor 
eraa periode van vijfjaa r  worden erkend. 
3.. Dit ontwerp zou in 1937 door  minister 
Rommee worden ingetrokken 
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25.. Ontweip Werk-
loosheidsverzeke--
ringsnoodwet-1919 9 
(Aalberse,, 1919) 

Tijdelijk ee extra subsidi-
eringg van vakbonds-
werkloosheidskassra a 
doorr  overheid 
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Subsidie::  Vi Rijk , Vi 
gemeente. . 
Voorwaardee subsi-
die::  verhoging van 
premiee en uitkerin g 
enn verlenging 
uitkeringsduur r 

Verhogingg van uitkerin g 
naarr  niveau van 'nood-
zakelijkk  levensonderhoud'. 
Verlengingg uitkeringsduur 
naarr  3 maanden 

Rijk ,, gemeenten en besturen van 
bondenn die vakbondskassra 
beherra a 
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1.. 'Deens stelsel': subsidie op premie 
2.. Deze regeling komt bovenop het Werk-
loosheidsbesluiten n 
3.. Het doel van het ontwerp is tweeledig: a. 
Uitbreidin gg van het aantal verzekerdra i.v.m. 
opheffingg van het Koninklij k Nationaal 
Steuncomité,, b. het mogelijk maken van 
verhogingg van de uitkeringr a i.v.m. sterk 
gestegraa kostra van levensonderhoud 
2.. Hoogte van subsidie, overige voorwaarden 
rara  duur  van de regeling te bepalra bij 
AMvB . . 
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Ouderdomsrentee van 70 naar 
655 jaar. Gratis ouder-
domsrentess van ƒ1,50 resp. 
ƒ2,-- naar ƒ2,50 resp. ƒ3,-. 
Tevenss weduwenrrate. 
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23.. Ontwerp-Ouder-
domswett  (Aalberse, 
1919) ) 
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Aanpassingg Oorlogszee-
ongevallrawett  na einde 
Eerstee Wereldoorlog 
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20.. Ontwerp 
wijziging-Ziektewet t 
(Treub,, 1915) 

Aanpassingg van Talmas 
Ziektewett  aan ontwerp-
Organisatiewet t 

Idem Idem 
Kostenn ziekteverzorging vergoed. 
Ookk losse arbeiders ra dienstbodra 
opgenomen. . 
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Bijlagee 4 De geschiedenis van de sociale zorg: aantallen verzekerden, 
dekkingsgradenn en uitkeringshoogten 

Tabell  en figuren 

B.4.11 De groei van sociale zekerheidsstelsels van 12 Europese landen: gemiddelde dekkingsgraad (in percentage 
vann de beroepsbevolking, 1880-1970). 

B.4.22 De dekkingsgraden van sociale zekerheidswetten in Nederland: aantallen verzekerden (xlOOO) en 
dekkingsgradenn (in percentage van de beroepsbevolking, 1900-1940). 

B.44 J De ongevaUenregelingen: gesanctioneerd particulier initiatief en sociale zekerheid: aantallen verzekerden 
(xx 1000) en dekkingsgraden (in percentage van de beroepsbevolking, 1900-1940). 

B.4.44 De groei van sociale zekerheid en gesanctioneerd particulier initiatief in Nederland: gemiddelde 
dekkingsgraadd (in percentage van de beroepsbevolking, 1900-1940). 

B.4.55 De hoogten van de uitkeringen van de sociale zekerheidsregelingen in Nederland (in guldens per week of 
percentagess van het loon, 1900-1940) 
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Tabell  B.4.1 De groei van sociale zekerheidsstelsels van 12 Europese landen: gemiddelde 
dekkingsgraadd (in percentage van de beroepsbevolking, 1880-1970) 

Toelichting g 
1.. De gemiddelde dekkingsgraden zijn berekend op basis van de dekkingsgraden van de vier afzonderlijke 

regelingenn die in Alber en Flora zijn afgedrukt: die voor ongevallen, ziekte, ouderdom en werkloosheid By de 
berekeningg van de gemiddelde dekkingsgraad per land hanteren de auteurs (overigens om onduidelijke 
redenen)) de volgende wegingsfactoren: ouderdomsregelingen: x 1,5; ziekte- en werkloosheidsregelingen: x 1,0; 
ongevallenregelingen:: x 0,5. Tenslotte zijn alle vrijwillige, gesubsidieerde regelingen in de berekening 
vermenigvuldigdd met de factor 0,5. 

2.. Bel = België; Den - Denemarken; Dui = Duitsland; Fin = Finland; Fra = Frankrijk; GrB = Groot-Brittanntë; It 
== Italië; Ned = Nederland; Nooo = Noorwegen; Oos = Oostenrijk; Zwe = Zweden; Zwi = Zwitserland. 

Bron n 
Berekendd naar: Alber & Flora, Modernization, Democratization, and the Development of Welfare States', de 
dekkingspercentagess van de vier regelingen: 74-77; de wegingsfactoren: 54 en 57. 

jaa r r 

1880 0 

1885 5 

1890 0 

1895 5 

1900 0 

1905 5 

1910 0 

1915 5 

1920 0 

1925 5 

1930 0 

1935 5 

1940 0 

1945 5 

1950 0 

1955 5 

1960 0 

1965 5 

1970 0 

Bel l 

0 0 

0 0 

0 0 

1 1 

3 3 

7 7 

9 9 

10 0 

11 1 

19 9 

29 9 

28 8 

31 1 

41 1 

55 5 

60 0 

68 8 

72 2 

78 8 

Den n 

0 0 

0 0 

0 0 

10 0 

12 2 

14 4 

20 0 

22 2 

30 0 

55 5 

57 7 

93 3 

86 6 

87 7 

88 8 

82 2 

93 3 

111 1 

112 2 

Dui i 

0 0 

9 9 

18 8 

40 0 

40 0 

39 9 

43 3 

44 4 

45 5 

46 6 

59 9 

56 6 

62 2 

62 2 

67 7 

78 8 

79 9 

78 8 

85 5 

Fi n n 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

41 1 

46 6 

50 0 

58 8 

64 4 

104 4 

107 7 

Fra a 

0 0 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

4 4 

5 5 

7 7 

9 9 

11 1 

13 3 

26 6 

33 3 

36 6 

52 2 

60 0 

76 6 

90 0 

90 0 

GrB B 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

5 5 

25 5 

47 7 

51 1 

61 1 

76 6 

78 8 

88 8 

89 9 

110 0 

108 8 

107 7 

107 7 

107 7 

It t 

0 0 

0 0 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

3 3 

3 3 

21 1 

23 3 

27 7 

32 2 

41 1 

40 0 

36 6 

52 2 

83 3 

88 8 

93 3 

Ned d 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3 3 

3 3 

4 4 

25 5 

28 8 

39 9 

40 0 

42 2 

42 2 

47 7 

68 8 

106 6 

109 9 

113 3 

Noo o 

0 0 

0 0 

0 0 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

14 4 

18 8 

16 6 

16 6 

17 7 

90 0 

90 0 

96 6 

99 9 

130 0 

129 9 

127 7 

Oos s 

0 0 

0 0 

4 4 

6 6 

7 7 

8 8 

10 0 

10 0 

23 3 

26 6 

43 3 

38 8 

40 0 

46 6 

57 7 

66 6 

79 9 

81 1 

88 8 

Zwe e 

0 0 

0 0 

0 0 

1 1 

2 2 

4 4 

5 5 

55 5 

60 0 

60 0 

61 1 

62 2 

66 6 

76 6 

78 8 

108 8 

106 6 

108 8 

107 7 

Zwi i 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3 3 

10 0 

11 1 

16 6 

17 7 

19 9 

21 1 

61 1 

66 6 

67 7 

70 0 

71 1 

gemiddeld e e 
122 lande n 

0 0 

1 1 

2 2 

5 5 

6 6 

7 7 

11 1 

18 8 

25 5 

30 0 

37 7 

41 1 

53 3 

56 6 

66 6 

75 5 

88 8 

96 6 

98 8 
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Tabell  B.4.2 De dekkingsgraden van sociale zekerheidswetten in Nederland: aantallen verzekerden 
(xll 000) en dekkingsgraden (in percentage vann de beroepsbevolking, 1900-1940) 

Toelichtingg algemeen 
Dee gemiddelde dekkingsgraad is hier telkens berekend door de dekkingsgraden van de vijf afzonderlijke 
regelingenn bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door vijf 

0.. Beroepsbevolking 
Dee grootte van de beroepsbevolking is ontleend aan de volkstellingen die in 1909, 1920, 1930 en 1947 in Nederland 
werdenn gehouden. De aantallen van de tussenliggende jaren zijn op basis van deze aantallen geschat. Hierbij is er 
vann uitgegaan dat de groei van de beroepsbevolking tussen twee volkstellingjaren een lineair verloop had 
Bron:: CBS, Dertiende algemene volkstelling, staat 6. 

1.. Werkloosheidsregelingen 
1.11 Vakbondskassen 
Dee aantallen voor 1900 en 1902 zijn schattingen. 
Bron:: Kuijpers, & Schrage, 'Squaring the Circle, Table 2. 
1.22 Steunregeling 
Dee aantallen personen die in de periode 1914-1930 voor steun in aanmerking kwamen konden bij gebrek aan 
gegevenss niet worden berekend of geschat Het aantal personen dat in de jaren dertig in theorie in aanmerking kwam 
voorr een steunuitkering (en dus in zekere zin tegen werkloosheid was verzekerd) is een ruwe schatting. Op basis van 
doorr Schrage, Nijhof en Wielsma berekende percentages van de aantallen werklozen die werkelijk 'steun' 
ontvingen,, is geschat welk percentage van de beroepsbevolking (dat niet bij een vakbondskas was aangesloten), in 
theorietheorie voor een steunuitkering in aanmerking kwam. De uiteindelijke aantallen zijn echter met grote onzekerheid 
omgeven,, onder meer omdat een aanzienlijk (maar onbekend) deel van de werkelijk gesteunden wel bij een 
vakbondskass was aangesloten maar geen (of niet langer) recht op een uitkering had. Het aantal voor '1930' is dat 
voorr 1931; het aantal voor '1940' is dat voor 1939. 
Bron:: Schrage, Nijhof & Wielsma, 'Inkomensontwikkeling', Tabel 3. 

2.. Ongevallenwetten 
2.11 Ongevallenwet 
Bron:: Van der Does, Sociale verzekering. Bijlage I. 
2.22 ZeeongevaUenwet 
Dee aantallen verzekerde personen in de zeevaart en zeevisserij zijn onbekend De in de tabel gegeven aantallen zijn 
dee aantallen personen die in deze sectoren werkzaam waren. Dit geeft een vertekening, omdat hier het 
kantoorpersoneell en de directie bij inbegrepen zijn. Deze vertekening is waarschijnlijk echter beperkt, omdat 
volgenss de ZeeongevaUenwet ook de schipper (zeker in de zeevisserij dikwijls tevens de 'directie') was 
meeverzekerdd De aantallen zijn ontleend aan de volkstellingen van 1909, 1920, 1930 en 1947; voor de 
tussenliggendee jaren is aangenomen dat sprake was van een lineaire groei. 
Bron:: CBS, Dertiende algemene volkstelling, Tabel 1. 
2 33 Land- en Tumbouwongevallenwet 
Dee aantallen verzekerde personen in de land- en tuinbouw zijn onbekend De in de tabel gegeven aantallen zijn de 
aantallenn arbeiders die in deze sector werkzaam waren. Het rapport van het CBS geeft de aantallen arbeiders voor de 
land-- en tuinbouw en de visserij tezamen. Het aantal arbeiders in de land- en tuinbouw is telkens geschat door het 
totaall aantal personen (dus inclusief 'bedrijfchoofilen' en 'employe's') in de landbouw en visserij tezamen te 
verminderenn met het aantal personen werkzaam in de visserij (in CBS, Tabel 1), en dit getal vervolgens te 
vermenigvuldigenn met het percentage van het totaal aantal personen in de landbouw en visserij dat arbeider was. De 
aantalenn zijn ontleend aan de volkstellingen van 1909, 1920, 1930 en 1947; voor de tussenliggende jaren is 
aangenomenn dat sprake was van een lineaire groei. 
Bron:: CBS, Dertiende algemene volkstelling, Tabel 1 en 2. 

3.. Ouderdomsregelingen 
3.11 InvalRIitehswet 
Inn de tabel is telkens niet het aantal verzekerden, maar het aantal premiebetalende verzekerden vermeld, omdat het 
eerstee aantal een vertekend beeld geeft van het aantal personen dat onder de wet viel. Het gevolg hiervan is niettemin 
eenn tamelijke grote vertekening naar beneden. Zie voor de moeilijkheden bij het berekenen van het aantal werkelijk 
verzekerdee personen, m.n. met betrekking tot de aantallen 'slapers': Bijlage 8 van dit boek. 
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Bron:: zie Bijlage 8, Tabel B.8.1. 
3.22 Ouderdomswet 
Inn de tabel is telkens het aantal premiebetalende verzekerden vermeld Ook dit aantal is waai-schijnlijk kleiner dan 
hett werkelijke aantal personen dat onder de wet viel, onder meer omdat de wet toestond dat de verzekerde de 
premiebetalingg voor kortere of langere tijd staakte. 
Voorr verdere toelichting en bron: Zie Bijlage 8, m.n. Tabel B.8.6. 

4.. InvalidHcitswet 
Ziee voor toelichting en bron: 3.1. 

5.. Ziektewet 
Hett cijfer voor '1930' is het cijfer voor 1931. 
Bron:: Van der Does, Sociale verzekering, Bijlage XXXI. 
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Tabell  B.4J De ongevallenregeüngen: gesanctioneerd particulier initiatief en sociale zekerheid: 
aantallenn verzekerden (xl 000) enn dekkingsgraden (in percentage van de beroepsbevolking, 
1900-1940) ) 

Toelichting g 
1.. Zie voor een onderbouwing van de vierdeling van sociale arrangementen in 'particulier initiatief, 'genormeerd 

particulierr initiatief, 'gesanctioneerd particulier initiatief en 'sociale zekerheid': Hoofdstuk 14 van dit boek. 
2.. De aantallen werknemers die werkzaam waren in ondernemingen, die het risico dat uit de Ongevallenwet (1901, 

1921)) respectievelijk de Land- en Tuinbouwongevallenwet voorvloeide zelf droegen of hadden overgedragen aan 
eenn n.v. of risicovereniging, zijn onbekend. Deze aantallen zijn geschat door het totaal aantal verzekerde 
werknemerss telkens te vermenigvuldigen met het percentage van het totaal verzekerd bedrag van de betreffende 
wet,, dat de eigen-risicodragers voor hun rekening namen. Van de Ongevallenwet zijn deze percentages voor elk 
jaarr bekend. Het is echter niet bekend welk gedeelte van de Land- en Tuinbouwongevallenwet telkens door welk 
orgaann (Rijksverzekeringsbank en de boerenbedrijfeverenigingen) werd uitgevoerd. In het gedenkboek van de 
Centraall Beheer worden wel gemeld welke percentages van het totale bedrag aan verzekeringsplichtige lonen de 
Rijksverzekeringsbankk respectievelijk de boa^ibedrijfeverenigingen in 1934 voor hun rekening namen. In de 
tabell is aangenomen dat de percentages in de gehele periode 1924-1940 dezelfde waren. 

Bronnen n 
Aandeell eigen-risicodragers en Rijksverzekeringsbank Ongevallenwet: Rijksverzekeringsbank, Ongevallenstatistiek, 
1904-1940. . 
Aandeell boerenbedrijfeverenigingen en Rijksverzekeringsbank Land- en Tuinbouwongevallenwet: Centraal Beheer, 
Gedenkboek,Gedenkboek, Bijlage 15. 
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Tabell  B.4.4 De groei van sociale zekerheid en gesanctioneerd particulier initiatief in Nederland: 
gemiddeldee dekkingsgraad (in percentage van de beroepsbevolking, 1900-1940) 

Toelichting g 
1.. Zie voor een onderbouwing van de vierdeling van sociale arrangementen in 'particulier initiatief, 'genormeerd 

particulierr initiatief, 'gesanctioneerd particulier initiatief en 'sociale zekerheid': Hoofdstuk 14 van dit boek. 
2.. In Hoofdstuk 13 van dit boek is beschreven hoe de overheid in de jaren dertig van de twintigste eeuw de 

werkloosheidsregelingenn gaandeweg volledig ging reguleren en beheersen. Hoewel deze geleidelijke regulering 
enn beheersing in deze jaren veelal via circulaires, gemeentelijke verordeningen en Algemene Maatregelen van 
Bestuurr verliepen en geen wettelijke verankering kregen, kunnen deze regelingen aan het einde van de jaren 
dertigg naar mijn opvatting worden beschouwd als vormen van 'sociale zekerheid'. Deze omslag van 
'gesanctioneerdd particulier initiatief naar 'sociale zekerheid* verliep, zoals gezegd, geleidelijk. Om diereden is 
dezee omslag in de tabel in fasen verdisconteerd in de cijfers van de jaren 1934-1940. 

Bronnen n 
Ziee Tabel B.42 en B.4.3 
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Tabell  B.4.5 De hoogten van de uitkeringen van de sociale zekerheids-regelingen in Nederland (in 
guldenss per week of percentages van het loon, 1900-1940) 

Toelichtingg algemeen: 
1.. Het jaar 1902 is niet in deze tabel opgenomen, omdat de eerste sociale zekerheidswet (de Ongevallenwet-1901) 

pass in 1903 in werking trad. 
2.. Alle bedragen zijn afgerond op tientallen centen. 
3.. De in de tabel genoemde percentage betreffen telkens de percentages van het laatstverdiende loon. 

0.. Gemiddeld weekloon 
Hett door Van der Does gegeven dagloon is vermenigvuldigd met zes. 
Bron:: Van der Does, Sociale verzekering, Bijlage XII. 

1.. Werkloosheidsregelingen 
1.11 Gesubsidieerde vakbondskassen 
Dee eerste bedragen gelden gehuwden en kostwinners, de tweede overige personen. 
Bronnen:: Noodregeling-Treub (1914-1918): Visser, 'Geschiedenis van de werkloosheidsverzekering', 112. 
Werkloosheidsbesluit-1917:: Staatsblad, 1916, N°. 522. 
1.22 Steunregelingen 
Dee steunregelingen en de vakbondskassen zijn in de periode 1914-1934 niet tot de categorie 'sociale zekerheid' 
gerekend.. Zie voor de onderbouwing van deze keuze de toelichting bij Tabel BA.4. 
Bron:: De Rooy, Werklozenzorg, Bijlage 5. 

2.. Ongevallenwetten 
Dee genoemde percentage betreffen de percentages van het laatstverdiende loonafhankelijk van mate van 
arbeidsongeschiktheid. . 
2.11 Ongevallenwet 
Bron:: Staatsblad, 1901, N°. 1. 
2.22 Zeeongevallenwet 
Bron:: Staatsblad, 1915, N°. 214; ibidem, 1919, N°. 415. 
2.33 Land- en Tuinbouwongevallenwet 
Bron:: Staatsblad, 1922, N°. 365. 

3.. Ouderdomsregelingen 
3.11 Kosteloze ouderdomsrenten 
Dee bedragen betreffen het weekbedrag voor een alleenstaande of voor een echtpaarr waarvan slechts één persoon 
onderr de voorwaarden van de wet viel (loonarbeiders of personen die vroeger voor een bepaalde tijd in loondienst 
haddenn gewerkt), respectievelijk het weekbedrag per persoon voor een echtpaar waarvan beide personen onder die 
voorwaardenn vielen. 
3.1.11 Invaliditeitswet 
Bron:: Staatsblad, 1913, N°. 205; ibidem, 1919, N°. 623. 
3.1.22 Ouderdomswet 
Dee Ouderdomswet was van toepassing op alle Rijksingezetenen, die niet onder de Invaliditeitswet vielen en minder 
verdiendenn dan een bij wet vastgesteld maximumsalaris. Het eerste bedrag betreft de rente voor een alleenstaande, 
hett tweede de rente per persoon voor een echtpaar. 
Bron:: Staatsblad, 1919, N°. 628. 
3.22 Verzekeringen 
3.2.11 Invaliditeitswet 
Bron:: Staatsblad, 1919, N°. 623. 
3.2.22 Ouderdomswet 
Bron:: Staatsblad, 1919, N°. 628. 

4.. Invaliditeitswet 
Bron:: Staatsblad, 1919, N°. 623. 

5.. Ziektewet 
Bron:: Staatsblad, 1929, N°. 365. 
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Bijlagee 5 Onderlinge risicoverenigingen aangesloten bij Centraal 
Beheerr (1903-1929) 

Legenda a 
ORVV Onderlinge Risicovereniging 

Toelichting g 
1.. Enkele risicoverenigingen wijzigden in de loop van de tijd hun naam (aangeduid met *). In alle gevallen is 

telkenss de oude naam vermeld. 
2.. Achter de naam van de risicovereniging staat telkens vermeld in welk jaar zij lid werd van Centraal Beheer en, 

indienn zij geen lid was van de Centrale Werkgevers Risicobank, via welke vereniging zij bij Centraal Beheer 
wass aangesloten. 

Bronnen n 
Centralee Werkgevers Risicobank, jaarverslagen 1903-1929. Centraal Beheer, Gedenkboek, Bijlage II. 

ALGEMENEE ORV'S: 
1.. Algemeene ORV 'Twenthe' (1903) 
2.. Algemeene ORV 'Holland' (1903) 
3.. Algemeene ORV 'Nederland' (1903) 
4.. Algemeene ORV 'Noord-Nederland' (v.n. Friesland en Groningen, 1903) 
5.. Noord-Brabantsche Werkgevers RV (1904) 
6.. Ziekte-Risico (rechtstreeks aangesloten; 1913) 
7.. Vereeniging Pensioen-Risico (rechtstreeks aangesloten; 1918) 
8.. 'De Onderlinge Individueele RV' (1927) 

SCHEEPVAART,, HAVENS: 
9.. ORV'Binnenscheepvaart'(1903) 
10.. ORV 'Vervoerwezen Amsterdam' (haven en veembedrijven, 1903) 
11.. ORV 'Vervoerwezen Rotterdam' (haven en veembedrijven, 1904) 
12.. ORV van Beurt-lijnen te Rotterdam (1908) 
13.. ORV uit de Vereeniging van Sleepbooteigenaren* (1909) 
14.. ORV voor het Scheepmakers-Bedrijf (1909) 
15.. Grote Vaart-Onderlinge (via Zee-Risico; 1915) 
16.. Gemengde Zeevaart-Onderlinge (via Zee-risico; 1915) 
17.. Visvaart-Onderlinge 'Umuiden' (via Zee-Risico; 1915) 
18.. Haringvisserij-Onderlinge (via Zee-Risico; 1915) 
19.. ORV voor het Zeevisschersbedrijf (1928) 

VEREDELINGSINDUSTRIE: : 
20.. ORV 'De Zaanstreek' (Zaanse veredelingsindustrie, 1903) 
21.. ORV van Beetwortelfabrikanten in Nederland (1903) 
22.. ORV voor de Houtbewerking* (1903) 
23.. ORV voor het Bierbrouwersbedrijf (1905) 
24.. ORV voor Werkgevers in de Diamantnijverheid (1905) 
25.. ORV van Tabakfebrikanten* (1906) 
26.. ORV voor 'Zoutzieders' (1909) 
27.. ORV 'De Leder-Industrie' (1909) 
28.. ORV voor Lompensorteerders, Huidenzouterijen en Aanverwante Vakken (1909) 
29.. ORV van Fabrikanten van Gouden en Zilveren Werken* (1912) 
30.. ORV van Papierfebrikanten (1918) 
31.. ORV voor de Sigaren-Industrie (1921) 

TEXTIEL,, KLEDING: 
32.. ORV 'Nederlandsche Textielnijverheid' (v.n. Twente, 1903) 
33.. ORV van Confectiefabrieken en Aanverwante Ondernemingen (v.n. Amsterdam, 1910) 
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TRANSPORT: : 
34.. ORV van Tramwegondernemingen (1903) 
35.. ORV voor het Stalhoudersbedrijf* (1906) 
36.. ORV voor Meubeltransport-ondernemers en Aanverwante Bedrijven (1909) 
37.. ORV voor Rijtuigfabrikanten, Wagenmakers en Werkgevers in Aanverwante. Bedrijven* (1911) 

LANDBOUW: : 
38.. ORV uit den Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 'F.N.Z.'* (1903) 
39.. ORV van Leden der Nederlandsche Melkhygiënische Vereeniging* (1908) 
40.. Centrale Landbouw-Onderlinge (rechtstreeks aangesloten; 1909) 
41.. Tuinbouw-Onderlinge (rechtstreeks aangesloten; 1909) 

BOUWVAK: : 
42.. ORV uit den Nederlandschen Aannemersbond* (1903) 
43.. ORV van Klei-industrieelen (1906) 
44.. ORV van Steenhouwerspatroons (1908) 
45.. ORV van Kalkzandsteenfebrikanten (1910) 

MIDDENSTAND: : 
46.. ORV uit den Nederlandschen Slagersbond* (1903) 
47.. ORV voor Meubelmakers en Behangers (1903) 
48.. ORV van de Leden der Schilderspatroonsvereeniging* (1903) 
49.. ORV uit den Nederlandschen Stukadoorspatroonsbond* (1904) 
50.. ORV uit den Bond van Smedenpatroons in Nederland* (1904) 
51.. ORV voor het Broodbakkersbedrij f en Aanverwante Bedrijven (1905) 
52.. ORV voor het Loodgieters- en Fittersbedrijf (1907) 
53.. ORV voor den Handeldrijvenden Middenstand (1921) 
54.. ORV voor Hotel-, Restaurant-, Café- en Aanverwante Bedrijven (1921) 

DIENSTVERLENING: : 
55.. ORV voor Kantoren met Magazijnen of Pakhuizen (1921) 
56.. ORV voor den Geld- en Effectenhandel en Aanverwante Bedrijven (1921) 
57.. ORV voor Kantoren (1921) 

(SEMI-)) OVERHEID: 
58.. ORV van Nederlandsche Gemeenten (1906) 
59.. ORV voor Waterschappen, Polders en Veenschappen* (1908) 
60.. ORV voor Ziekenhuizen en Andere Verpleeginrichtingen (1927) 

OVERIGE: : 
61.. ORV van Machinefabrikanten (1906) 
62.. ORV van Verveners (1906) 
63.. ORV van Electrotechnische en Aanverwante Bedrijven (1909) 
64.. ORV voor het Drukkersbedrijf en Aanverwante Bedrijven (1911) 
65.. ORV voor de Waschindustrie (wasserijen en strijkinrichtingen, 1913) 



Bijlagee 6 De uitvoering van de Ongevallenwet-1901 en -1921 

Tabell  B.6.1 Het aandeel van Rijksverzekeringsbank en eigen-risicodragers in de uitvoering: 
verzekeringsplichtigee lonen (xlOOO gld.) en percentage van totaal, 1903-1930. 

Tabell  B.6.2 Verschillen tussen Rijksverzekeringsbank en eigenrisicodragers: verzekerde lonen en premies: 
(xlOOOO gld) 1903-1918. 

Tabell  B.6.3 Verschillen tussen Rijksverzekeringsbank en eigen-risicodragers: het aantal ongevallen waarvoor 
enigee schadeloosstelling werd toegekend krachtens de Ongevallenwet-1901: alle ongevallen 
(aantallenn per 1 miljoen gulden uitgekeerd loon), 1903-1918. 

Tabell  B.6.4 Verschillen tussen Rijksverzekeringsbank en eigen-risicodragers: het aantal ongevallen waarvoor 
enigee schadeloosstelling werd toegekend krachtens de Ongevallenwet-1901: ongevallen die 
tijdelijkee invaliditeit van meer dan zes weken, blijvende invaliditeit of de dood tot gevolg hadden 
(aantallenn per 1 miljoen gulden uitgekeerd loon), 1903-1918. 

Bronnen n 
Rijksverzekeringsbank,, jaarverslagen 1903-1918. Centraal Beheer, Gedenkboek, Bijlage 3a. 
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Tabell  B.6.1 Het aandeel Rijksverzekeringsbank en eigen-risicodragers in de uitvoering: 
verzekeringsplichtigee lonen (xlOOO gld.) en percentage van totaal, 1903-1930 

jaar r 

1903 3 

1904 4 

1905 5 

1906 6 

1907 7 

1908 8 

1909 9 

1910 0 

1911 1 

1912 2 

1913 3 

1914 4 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1918 8 

1919 9 

1920 0 

1921 1 

1922 2 

1923 3 

1924 4 

1925 5 

1926 6 

1927 7 

1928 8 

1929 9 

1930 0 

Rijksverzekerings s 
bank k 

abs.abs. % tot. 

72.3411 32,00 

65.8911 26,23 

64.4955 24,50 

67.7566 24,31 

84.6311 29,63 

124.4533 41,86 

133.1799 42,62 

137.2100 41,42 

136.1088 38,71 

135.5600 35,70 

135.7233 32,89 

119.7366 29,89 

114.4455 27,93 

130.6522 26,95 

138.8433 26,16 

150.1999 25,41 

212.7699 23,67 

305.4477 23,17 

322.7799 23,27 

351.2911 24,25 

324.8588 23,13 

321.4966 22,73 

345.2255 23,79 

374.7588 24,96 

404.4655 26,05 

449.7077 27,18 

495.0833 28,24 

536.2188 29,72 

individuele e 
risicodragers risicodragers 

abs.abs. % tot. 

27.1066 11,99 

31.7744 12,65 

33.9966 12,91 

35.9122 12,88 

37.7511 13,22 

39.9400 13,43 

41.1411 13,17 

44.8533 13,54 

48.8344 13,89 

51.7511 13,63 

55.5222 13,46 

58.2455 14,54 

62.7766 15,32 

73.2800 15,11 

87.0555 16,40 

106.1666 17,96 

142.1399 15,82 

173.2133 13,14 

174.9744 12,61 

168.3322 11,62 

167.1244 11,90 

159.0855 1125 

153.6699 10,59 

156.7688 10,44 

162.9911 10,50 

169.8811 10,27 

177.9766 10,15 

191.6400 10,62 

eigen-risi i 

NV,, verenigingen, etc. 

abs.abs. % tot 

88.5322 39,17 

105.3999 41,96 

102.5511 38,95 

992555 35,61 

77.6177 27,18 

40.9188 13,76 

33.7355 10,80 

29.2900 8,84 

30.6066 8,70 

34.4888 9,08 

43.0300 10,43 

43.9911 10,98 

42.8744 10,46 

52.5955 10,85 

61.3188 11,55 

68.6055 11,61 

101.5033 1129 

153.2477 11,62 

154.3400 11,13 

179.0211 12,36 

197.8522 14,09 

212.3922 15,02 

203.8200 14,04 

202.2344 13,47 

193.1200 12,44 

193.8611 11,72 

198.2211 11,31 

193.9222 10,75 

codragers s 

Centralee Werkgevers 
Risicobank k 

abs.abs. % tot. 

38.0677 16,84 

48.1499 19,17 

62.2400 23,64 

75.8099 2720 

85.5988 29,97 

91.9877 30,94 

104.4455 33,42 

119.9511 3621 

136.0788 38,70 

157.9022 41,59 

178.3544 4322 

178.6644 44,60 

189.6877 4629 

228.3533 47,09 

243.6066 45,89 

266.0977 45,02 

442.3266 4922 

686.4100 52,07 

735.1288 52,99 

749.7755 51,77 

714.7099 50,89 

7212822 51,00 

748.6122 51,58 

767.5822 51,13 

792.1344 51,02 

840.8233 50,83 

881.8977 50,30 

882.7388 48,92 

totaal l 

abs.abs. % m. 

153.7055 68,00 

185.3222 73,77 

198.7877 75,50 

210.9766 75,69 

200.9666 70,37 

172.8455 58,14 

179.3211 57,38 

194.0944 58,58 

215.5188 6129 

244.1411 64,30 

276.9066 67,11 

280.9000 70,11 

295.3377 72,07 

3542288 73,05 

391.9799 73,84 

440.8688 74,59 

685.9688 76,33 

1.012.8700 76,83 

1.064.4422 76,73 

1.097.1288 75,75 

1.079.6855 76,87 

1.092.7599 7727 

1.106.1011 7621 

1.126.5844 75,04 

1.1482455 73,95 

1204.5655 72,82 

1258.0944 71,76 

1268.3000 7028 

generaal l 
totaal l 

abs. abs. 

226.046 6 

251.213 3 

263.282 2 

278.732 2 

285.597 7 

297.298 8 

312.500 0 

331.304 4 

351.626 6 

379.701 1 

412.629 9 

400.636 6 

409.782 2 

484.880 0 

530.822 2 

591.067 7 

898.737 7 

1.318.317 7 

1.387.221 1 

1.448.419 9 

1.404.543 3 

1.414255 5 

1.451.326 6 

1.501.342 2 

1.552.710 0 

1.654.272 2 

1.753.177 7 

1.804.518 8 



BIJLAGEN N 285 5 

Tabell  B.6.2 Verschillen tussen Rijksverzekeringsbank en eigen-risicodragers: verzekerde lonen en 
premies:: (xlOOO gld.) 1903-1918 

Toelichting g 
1.. De kolom 'p/l' drukt uit de premie per verzekerde gulden loon. 
2.. Het verschil tussen de premie van Rijksverzekeringsbank en de premie van de eigen-risicodragers is uitgedrukt 

inn de procentuele afwijking van de premie per verzekerde gulden loon van de Rijksverzekeringsbank. 

jaar r 

1903 3 

1904 4 

1905 5 

1906 6 

1907 7 

1908 8 

1909 9 

1910 0 

1911 1 

1912 2 

1913 3 

1914 4 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1918 8 

Rijksverzekeringsbank k 

loonn premie p/l 

72.3411 308 0,0043 

65.8911 523 0,0079 

64.4955 662 0,0103 

67.7566 940 0,0139 

84.6311 1.269 0,0150 

124.4533 1.504 0,0121 

133.1799 1.477 0,0111 

137.2100 1.503 0,0110 

136.1088 1.612 0,0118 

135.5600 1.763 0,0130 

135.7233 1.883 0,0139 

119.7366 1.872 0,0156 

114.4455 1.830 0,0160 

130.6522 1.913 0,0146 

138.8433 2.086 0,0150 

150.1999 2.188 0,0146 

eigen-risicodragers s 

loonn premie p/l 

153.7055 621 0,0040 

185.3222 1.137 0,0061 

198.7877 1.423 0,0072 

210.9766 1.667 0,0079 

200.9666 1.800 0,0090 

172.8455 1.559 0,0090 

179.3211 1.601 0,0089 

194.0944 1.762 0,0091 

215.5188 1.978 0,0092 

244.1411 2.255 0,0092 

276.9066 2.604 0,0094 

280.9000 2.716 0,0097 

295.3377 2.856 0,0097 

354.2288 3.157 0,0089 

391.9799 3.551 0,0091 

440.8688 3.936 0,0089 

verschill  p/l (in %) 

-7,0 0 

-22,8 8 

-30,1 1 

-43,2 2 

-40,0 0 

-25,6 6 

-19,8 8 

-17,3 3 

-22,0 0 

-29,2 2 

-32,4 4 

-37,8 8 

-39,4 4 

-39,0 0 

-39,3 3 

-39,0 0 
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Tabell  B.63 Verschillen tussen Rijksverzekeringsbank en eigen-risicodragers: het aantal ongevallen 
waarvoorr enige schadeloosstelling werd toegekend krachtens de Ongevallenwet-1901: 
allee ongevallen (aantallen per 1 miljoen gulden uitgekeerd loon), 1903-1918 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Het verschil tussen de aantallen van Rijksverzekeringsbank en de eigen-risicodragers is uitgedrukt in de 

procentuelee afwijking van het aantal ongevallen van de Rijksverzekeringsbank. 
2.. Voor de periode na 1918 zijn geen gegevens beschikbaar. 

jaarr  Rijksverzekeringsbank eigen-risicodragers verschil (in %) 

1903 3 

1904 4 

1905 5 

1906 6 

1907 7 

1908 8 

1909 9 

191 0 0 

1911 1 

191 2 2 

1913 3 

191 4 4 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1918 8 

153 3 

185 5 

219 9 

254 4 

272 2 

252 2 

230 0 

218 8 

221 1 

233 3 

224 4 

216 6 

200 0 

184 4 

163 3 

148 8 

164 4 

186 6 

192 2 

208 8 

204 4 

177 7 

169 9 

170 0 

178 8 

184 4 

189 9 

178 8 

177 7 

168 8 

145 5 

126 6 

+7, 2 2 

+0, 5 5 

-12, 3 3 

-18, 1 1 

-25, 0 0 

-29, 8 8 

-26, 5 5 

-22, 0 0 

-19, 5 5 

-21, 0 0 

-15, 6 6 

-17, 6 6 

-11, 5 5 

-8, 7 7 

-11, 0 0 

-14, 9 9 
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Tabell B.6.4 Verschillen tussen Rijksverzekeringsbank en eigen-risicodragers: het aantal ongevallen 
waarvoorr enige schadeloosstelling werd toegekend krachtens de Ongevallenwet-1901: 
ongevallenn die tijdelijke invaliditeit van meer dan zes weken, blijvende invaliditeit of 
dee dood tot gevolg hadden (aantallen per 1 miljoen gulden uitgekeerd loon), 1903-
1918 8 

Toelichting g 
1.. Het verschil tussen de aantallen van Rijksverzekeringsbank en de eigen-risicodragers is uitgedrukt in de 

percentuelee afwijking van het aantal ongevallen van de Rijksverzekeringsbank. 
2.. Voor de periode na 1918 zijn geen gegevens beschikbaar. 

Rijksverzekeringsbankk eigen-risicodragers verschil (in %) 

1903 3 

1904 4 

1905 5 

190 6 6 

190 7 7 

190 8 8 

1909 9 

191 0 0 

1911 1 

191 2 2 

1913 3 

1914 4 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1918 8 

16, 1 1 

21, 0 0 

24, 5 5 

28, 4 4 

27, 9 9 

23, 7 7 

18, 9 9 

17, 2 2 

17, 2 2 

16, 8 8 

17, 0 0 

17, 0 0 

15, 5 5 

14, 0 0 

13, 6 6 

11, 9 9 

14, 7 7 

17, 6 6 

17, 1 1 

17, 8 8 

18, 0 0 

14, 0 0 

13, 2 2 

13, 4 4 

13, 3 3 

13, 3 3 

13, 7 7 

13, 4 4 

12, 8 8 

11, 5 5 

10, 4 4 

9,6 6 

-8, 7 7 

-16, 2 2 

-30, 2 2 

-37, 3 3 

-35, 5 5 

-40, 9 9 

-30, 2 2 

-22, 1 1 

-22, 7 7 

-20, 8 8 

-19, 4 4 

-21, 2 2 

-17, 4 4 

-17, 9 9 

-23, 5 5 

-19, 3 3 



Bijlagee 7 Personele unies in het conservatieve netwerk 

Bronnen n 
Namenn en functies: de Lijsten in Bijlage 1. Aanvullingen daarop: de voor de Lijsten gebruikte bronnen. 
Bestuurderss Bond van Vrije Liberalen en Liberale Staatspartij: Parlement en kiezer. 

Toelichting g 
CBB = Centraal Beheer; C WRb = Centrale Werkgevers Risicobank; CLO = Centrale Landbouw Onderlinge; CTO 
Centralee Tuinbouw Onderlinge 

Naam m 
Beaufort,, W.H. de 
grootgrondbezittergrootgrondbezitter en 
assuradeur assuradeur 
Beaufort,, JhrWU. de 
assuradeur assuradeur 
Bergh,, S. v.d. 
margarinefabrikant margarinefabrikant 
Bierema,, S.E.B. 

Blijdenstein,, J.B. 
bankier bankier 

BoerDm,, D. de 
Boer,, K. Cm. 

Bommel,, J.K.W.F. vao 

Cortt van der Linden, 
P . W J K K 
Croesen,, V.R.Ü. 

Damme,, M.H. 
metaalfabrikant metaalfabrikant 
Dieleraan,, P. 
Dojes,R.P. . 
Dresselhuvs,H.C. . 
oud-topambtenaar oud-topambtenaar 

Gelderman,, J. 
textielfabrikant textielfabrikant 
Groot,, L. de 

Heineken,, HP. 
bierbrouwer bierbrouwer 
Heldring,, E. 
reder reder 
Hinfceen,G.H. . 
koopman koopman 
Honigg Mzn.,K.C. 
stijfselfabrikant stijfselfabrikant 
Hoyer.C.WJ. . 
papierfabrikant papierfabrikant 
Jongg van Beek en Donk, Jhr. 
JO.de e 
Kalff.JA. . 
directeurdirecteur spoorwegmij. 

Kessler,, GA. 
directeurdirecteur Hoogovens 
Koogb,, J. van der 
KnnjflFjr,, RP.L.C. de 

LaanJ-A. . 
fabrikant fabrikant 
Laan,D. . 
koopmankoopman en fabrikant 
Linthorstt Homan, J.T. 
commissariscommissaris der Koningin 
Louwes,, H.D. 
herenboer herenboer 
Meihuizen,, N J. 

Boadd van Vrije 
Liberalenn of 
Liberal ee Staatspartij 
Tweedee Kamerlid 
minister r 

Tweedee Kamerlid 

Eerstee Kamerlid 
penningmeester r 
Tweedee Kamerlid 
bestuurslid d 

bestuurslid d 
Eerstee Kamerlid 

minister r 

Eerstee Kamerlid 
Tweedee Kamerlid 
voorzitter r 

Eerstee Kamerlid 

bestuurslid d 

Eerstee Kamerlid 

Tweedee Kamerlid 

minister r 
bestuurslid d 

Eerstee Kamerlid 

Eerstee Kamerlid 

ondervoorzitter ondervoorzitter 

Tweedee Kamerlid 
bestuurslid d 

Verewrigjn gg van 
Nederlandsen* * 
Werkgevers s 

bestuurslid d 

voorzitter r 
ondervoorzitter ondervoorzitter 
penningmeester r 

algemeen n 
secretaris s 

bestuurslid d 

penningmeester r 
bestuurslid d 

bestuurslid d 

bestuurslid d 

ondervoorzitter r 
bestuurslid d 
bestuurslid d 

algemeen n 
voorzitter r 
bestuurslid d 

bestuurslid d 

voorzitter r 
ondervoorzitter ondervoorzitter 

penningmeester r 
bestuurslid d 

Koanldlj k k 
Nederlandsen n 
Landboawcomité é 
bestuurslid d 

bestuurslid d 

bestuurslid d 

ondervoorzitter r 
bestuurslid d 

voorzitter r 
bestuurslid d 

bestuurslid d 
bestuurslid d 

bestuurslid d 

bestuurslid d 

voorzitter r 

voorzitter r 
bestuurslid d 

Neaertandsche e 
Middenstandsbond d 

perminpneester perminpneester 
bestuurslid d 

voorzitter r 
penningmeester r 
secretaris s 

Centraall  Beheer 

lidd Raad van Toezicht CB 
commissariss CLO 

commissielidd CWRb 

lidd Raad van Toezicht CB 
commissariss CLO 
commissariss CWRb 

secretariss CWRb 

directeurr CWRb 
directeurr CB 
commissariss CWRb 

commissariss CLO 
commissariss CLO 
lidd van de 'Commissie van Toezicht 
vann de Vereeniguig "Molest-Risico*", 
eenn bij CB aangesloten vereniging 
commissariss CWRb 

commissielidd en commissaris CWRb 

commissielidd CWRb 

lidd Raad van Toezicht CB 

commissielidd CWRb 

lidd Raad van Toezicht CB 
voorzitterr CTO 
commissariss CWRb 
commissielidd CB 
commissariss CWRb 
lidd Raad van Toezicht CB 
commissariss en secretaris CLO 
president-directeurr CWRb 
president-directeurr CB 
directeurr CLO en CTO 

commissariss CWRb 

commissariss CLO 

commissariss CWRb 

http://JO.de
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N—m m 

Bondd van Vrij e Vereniging van Koninklij k 
Liberalenn of Nederlandsche Nederiandscb 
Liberal ee Staatspartij  Werkgever» LandbonwcomKé 

Nederlandsche e 
Middenstandsbondd Centraal Beheer 

Molenaar,, A.N. 
hoogleraar hoogleraar 
Nierop,, F.S. van 
bankier bankier 
Nierstrasz,, B. 
reder reder 
Peierier.HJ. . 
hemdelaarhemdelaar in brandstoffen 
Piek,WJ. . 
reder reder 
Posthuma,, FE. 

Rappard,, A.G.A. ridder  van 

Royen,, LA. van 
burgemeester burgemeester 
Roven,, L A 
oud-militair oud-militair 
Ruys,B£. . 
reder reder 
Schumann,, E.G. 

Slotemaker,, B.C. 

Smidtvann Gelder, H. 
papierfabrikant papierfabrikant 
Smissaert,, Jhr  H. 

SmitAzn,J. . 
scheepsbouwer scheepsbouwer 
Stork,, CF. 
textiel-textiel- en machinefabrikant 
Stark,, D.W. 
textiel-textiel- en machinefabrikant 
Stork,, W. 

Stroink,G.W. . 
Tex,P.den n 
reder reder 
Verkade,, E.G. 
fabrikant fabrikant 
Vos.WJJ.de e 
suikerfabrikant suikerfabrikant 
Wilkens,U. . 
fabrikant fabrikant 
WuiteJzn,J. . 

bestuurslid d 

Eerstee Kamerlid 

Tweedee Kamerlid 

bestuurslid d 

minister r 

Tweedee Kamerlid 
Eerstee Kamerlid 
bestuurslid d 
Eerstee Kamerlid 

minister r 

bestuurslid d 

Eerstee Kamerlid 

algemeen n 
secretaris s 

ondervoorzitter r 
bestuurslid d 

ondervoorzitter r 
bestuurslid d 

bestuurslid d 

secretaris s 

bestuurslid d 

secretaris s 

ondervoorzitter r 
bestuurslid d 
ondervoorzitter r 
bestuurslid d 
voorzitter r 

bestuurslid d 

bestuurslid d 

penningmeester r 
bestuurslid d 

ondervoorzitter r 
bestuurslid d 

bestuurslid d 

bestuurslid d 

bestuurslid d 

ondervoorzitter r 
bestuurslid d 

ondervoorzitter r 
bestuurslid d 

voorzitter r 
ondervoorzitter r 
bestuurslid d 

commissielidd CWRb 

lidd Raad van Toezicht Zee-risico 

president-directeurr  CWRb 
president-directeurr  CB 
directeurr  CLO 

commissariss CWRb 

commissielidd CWRb 

lidd Raad van Toezicht CB 

secretariss CWRb 
lidd Contact Commissie CB 
commissariss CWRb 
lidd Raad van Toezicht CB 
secretariss CWRb 
secretariss CB 
commissariss CWRb 
lidd Raad van Toezicht CB 
commissariss CWRb 
lidd Raad van Toezicht CB 
commissariss CWRb 
lidd Raad van Toezicht CB 
lidd Raad van Toezicht CB 
commissariss CLO 
commissariss CLO 
lidd Raad van Toezicht CB 
voorzitterr  Zee-Risico 
commissariss CWRb 

commissielidd CWRb 

commissariss CWRb 

commissariss CLO 

Bijzonderee personele unies 

Naam m 
Geer,, Jhr. DJ. de 

Parti j j 
Tweedee Kamerlid CHU 

Vereenightgg van 
Nederlandsche e 
Werkgevers s 

Koninklij k k 
Nederlandsen n 
Landbouwcomite e 

Nederlandsche e 
Middenstandsbondd Centraal Beheer 

commissielidd CWRb 
Heerkenss Thijssen, J.N JE. 

Id*nga,JW,H MM  van 

Eerstee Kamerlid 
katholiekee partij 

commissariss CWRb 
lidd Raad van Toezicht CB 

Tweedee Kamerlid CHU 
Jarmink,G. . 
textielfabrikant textielfabrikant 

commissielidd CWRb 
Tweedee Kamerlid 
Liberalee Unie 

penningmeester r 

Parijn,, RJ.H. Tweedee Kamerlid 
Liberalee Unie 

commissielidd CWRb 

Savominn Lohman, Jhr. A.F. 
de e 

Tweedee Kamerlid CHU commissielidd CWRb 

http://Vos.WJJ.de


Bijlagee 8 De oudedagsvoorziening in de jaren twintig en dertig: de 
Invaliditeitswett en de Ouderdomswet (1920-1940) 

1.. Oudedagsvoorziening: de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet 
Tabell B.8.1 Oudedagsvoorziening (absoluut (xlOOO) en procentueel, 1920-1940) 

2.. De Invaliditeitswet: een schatting van het aantal ex-nieuwe zelfstandigen in de Invaliditeitsstatistieken 
Tabell B.8.2 De Invaliditeitswet: nieuwe aanmeldingen, vervallen polissen en 'herlevingen' (xl000,1920-

1940) ) 
Tabell B.8.3 Verzekerden, premiebetalers, rentetrekkers, werklozen en 'slapers' (xlOOO, 1920-1934) 
Tabell B.8.4 Uitslag van een enquête verricht onder personen die opheffing van hun polis hebben 

aangevraagdd (Raden van Arbeid, 1925) 

3.. De Ouderdomswet 
Tabell B.8.5 Vrijwillige verzekeringen krachtens de Ouderdomswet: aantal verzekerden en aantal 

rentetrekkerss (xlOOO, 1920-1940) 
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1.. Oudedagsvoorziening: de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet 

Tsbell  B.8.1 Oudedagsvoorziening (absoluut (xlOOO) en 

PremiebetalersPremiebetalers en verzekerden (abs.) 

Invaliditeitswet t 

Aantall  verzekerden 

Aantall  premiebetalers 

Ouderdomswet t 

Aantall  verzekerden 

Aantall  premiebetalers 

OuderdomsrentetrekkersOuderdomsrentetrekkers (abs.) 

Aantall  65+ers 

Kostelozee ouderdomsrenten 

Invaliditeitswet t 

Ouderdomswet t 

Verzekeringen n 

Invaliditeitswett  (1919) 

Ouderdomswett  (1919) 

Totaall  rentetrekkers 

65+erss 'voorzien' (%) 

TotaleTotale bevolking 15-65 jaar (abs.) 

verzekerdd (%)* 

premiebetalendd (%) 

BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (abs.) 

verzekerdd (%)* 

premiebetalendd (%) 

Invaliditeitswet:Invaliditeitswet: potentie, verzekerden 
enen premiebetalers 

Aantall  loontrekkers (abs.) 

verzekerdd (%)* 

premiebetalendd (%) 

Ouderdomswet:Ouderdomswet: potentie en verzekerden 

Bevolkingg 15-65 (abs.)** 

verzekerdd (%)* 

** min ouderdomsrentes 

1920 0 

1753 3 

1632 2 

350 0 

133 3 

400 0 

102 2 

200 0 

7 7 

17 7 

326 6 

82 2 

4148 8 

43 3 

43 3 

2721 1 

65 5 

65 5 

2176 6 

76 6 

75 5 

*** * 

2516 6 

5 5 

1922 2 

1839 9 

1613 3 

523 3 

288 8 

411 1 

80 0 

178 8 

27 7 

57 7 

342 2 

83 3 

4299 9 

47 7 

44 4 

2811 1 

72 2 

68 8 

2240 0 

77 7 

72 2 

2686 6 

11 1 

*** niet IW-premiebetalers 
**** aantal verzekerden = aantal premiebetalers 

procentueel,, 1920-1940) 

1924 4 

2024 4 

1508 8 

536 6 

294 4 

420 0 

64 4 

155 5 

44 4 

87 7 

350 0 

83 3 

4458 8 

50 0 

40 0 

2901 1 

76 6 

62 2 

2305 5 

83 3 

65 5 

2950 0 

10 0 

1926 6 

2248 8 

1671 1 

533 3 

292 2 

437 7 

49 9 

131 1 

62 2 

110 0 

352 2 

81 1 

4620 0 

53 3 

42 2 

2991 1 

81 1 

66 6 

2369 9 

90 0 

71 1 

2949 9 

10 0 

1928 8 

2510 0 

1786 6 

519 9 

285 5 

456 6 

35 5 

108 8 

81 1 

126 6 

350 0 

77 7 

4777 7 

56 6 

43 3 

3081 1 

87 7 

67 7 

2434 4 

98 8 

73 3 

2991 1 

10 0 

1930 0 

2787 7 

1871 1 

504 4 

285 5 

477 7 

24 4 

85 5 

105 5 

134 4 

348 8 

73 3 

4938 8 

60 0 

44 4 

3171 1 

93 3 

68 8 

2498 8 

106 6 

75 5 

3067 7 

9 9 

1932 2 

3006 6 

1923 3 

487 7 

286 6 

503 3 

16 6 

65 5 

122 2 

136 6 

339 9 

67 7 

5112 2 

62 2 

43 3 

3253 3 

97 7 

68 8 

2556 6 

112 2 

75 5 

3189 9 

9 9 

1934 4 

3232 2 

1897 7 

464 4 

281 1 

529 9 

10 0 

49 9 

137 7 

134 4 

330 0 

62 2 

5279 9 

64 4 

41 1 

3335 5 

101 1 

65 5 

2615 5 

118 8 

73 3 

3382 2 

8 8 

1936 6 

3474 4 

1864 4 

444 4 

281 1 

555 5 

6 6 

34 4 

153 3 

129 9 

322 2 

58 8 

5435 5 

66 6 

39 9 

3417 7 

105 5 

63 3 

2673 3 

124 4 

70 0 

3571 1 

8 8 

1938 8 

3752 2 

2089 9 

415 5 

272 2 

580 0 

3 3 

23 3 

161 1 

120 0 

307 7 

53 3 

5586 6 

69 9 

42 2 

3499 9 

110 0 

67 7 

2732 2 

131 1 

76 6 

3497 7 

8 8 

291 1 

1940 0 

4000 0 

2150 0 

397 7 

275 5 

613 3 

1 1 

14 4 

160 0 

108 8 

283 3 

46 6 

5745 5 

72 2 

42 2 

3581 1 

115 5 

68 8 

2790 0 

138 8 

77 7 

3595 5 

8 8 

Toelichting: Toelichting: 
1.. De aantallen loontrekkers, zelfstandigen en de beroepsbevolking zijn ontleend aan de volkstellingen die in 

1920,19300 en 1947 in Nederland werden gehouden. De aantallen van de tussenliggende jaren zijn op basis van 
dezee aantallen geschat. Hierbij is er van uitgegaan dat de groei van de beroepsbevolking tussen twee 
volkstellingjarenn een lineair verloop had. Bij de zelfstandigen gaat het om zelfstandige bedrijfshoofden 
(inclusieff meewerkende echtgenoten), dus ook om bedrijfehoofden van grote ondernemingen. Hun aandeel in 



292 2 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEID 

hett totale cijfer is volgens L. Wijmans echter zeer gering: voor het overgrote deel gaat het volgens hem om 
'zelfstandigee middenstanders'.1 

2.. Invaliditeitswet (verzekering): Van der Does vermeldt niet de aantallen premiebetalende verzekerden voor de 
jarenn 1936-1940. Deze zijn geschat op basis van de aantallen 'type-arbeiders', die de auteur wel vermeldt Het 
aantall rentetrekkers is berekend door telkens het totale aantal rentes krachtens de wet te verminderen met de 
kostelozee rentes en de rentes voor invaliditeit en voor wezen. De weduwerentes zijn wel in de eindtotalen 
opgenomen.. Weduwen ontvingen krachtens de Invaliditeitswet een uitkering wanneer zij ofwel invalide, ofwel 
ouderr dan 60 jaar waren. Uit de aard der zaak zal het aantal 60+ers onder de weduwen veel groter zijn geweest 
dann het aantal invaliden. Niettemin geeft de opnamen van de weduwen in de eindtotalen een lichte vertekening. 
Dee statistieken staan echter een uitsplitsing in 60+ers en invaliden, en 60-65-jarigen en 65+ers, niet toe 

3.. Ouderdomswet (verzekering): de totale aantallen verzekerden krachtens de Ouderdomswet zijn niet bekend In 
dezee tabel zijn deze aantallen berekend door de aantallen verzekerden te vermeerderen met de aantallen 
rentetrekkerss (kosteloos en verzekering). 

4.. De tabel geeft een enigszins vertekend beeld, omdat sommige percentages zijn berekend voor de totale 
bevolkingg van 15 jaar en ouder, terwijl de beide wetten ook op personen van 14 jaar van toepassing waren. De 
statistiekenn van het CBS staan de berekening van de totale bevolking van 14 jaar en ouder echter niet toe. 

Bronnen: Bronnen: 
Aantall verzekerden: Invaliditeitswet: Raden van Arbeid, jaarverslagen 1920-1940. Ouderdomswet: zie toelichting. 
Aantall premiebetalers: Invaliditeitswet: Van der Does, Sociale verzekering, Bijlage XX; Ouderdomswet: Raden 
vann Arbeid, jaarverslagen 1920-1940. Aantal rentetrekkers: kosteloze renten: Van der Does, Sociale verzekering, 
Bijlagee XVII; Invaliditeitswet: ibidem, Bijlage XXI; Ouderdomswet: Raden van Arbeid, jaarverslagen 1920-194o! 
Aantall personen 16-65 jaar: verstrekt door CBS, Heerlen. Aantal 65+ers: CBS, Tijdreeksen Mens en 
Maatschappij',, statline.cbs.nl (Internet). Beroepsbevolking, loontrekkers en zelfetandigen: CBS, Dertiende 
algemenealgemene volkstelling, staat 6. 

2.. Een schatting van het aantal ex-nieuwe zelfstandigen in de Invaliditeitsstatistieken 
Inn § 12.3 van dit boek heb ik betoogd dat in de jaren twintig en dertig in en buiten de politiek weinig inzicht 
bestondd in de problemen met de oudedagsvoorziening en dat dit voor een belangrijk deel te wijten was aan de 
ondoorzichtigheidd van de statistieken die door de Raden van Arbeid werden opgesteld. In deze statistieken werden 
naastt werkelijk verzekerde werklieden ook grote aantallen 'slapers' of'rusters' opgenomen. De verzekeringsphcht 
wass voor deze slapers vervallen, omdat zij niet meer voldeden aan alle eisen die de wet stelde. Niet (langer) 
verzekeringsplichtigg waren volgens de wetstekst:2 

1.. personen die niet in loondienst waren 
2.. arbeiders ouder dan 35 jaar die nog niet verzekeringsplichtig waren 
3.. arbeiders met een salaris hoger dan een wettelijk vastgesteld bedrag 
4.. arbeiders in dienst van publiekrechtelijke lichamen (Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, leger, 

staatsbedrijven,, etc.) 
5.. spoorwegarbeiders 
6.. gehuwde vrouwelijke arbeiders met eigen huishouden 
7.. kinderen die meewerkten op het bedrijf van hun ouders maar niet in loondienst waren 
8.. arbeiders werkzaam in het buitenland 
9.. buitenlandse arbeiders 
10.. invaliden en pensioengerechtigde personen 
11.. personen (of hun echtgeno(o)te(e)) die waren aangeslagen in de vermogensbelasting 
12.. personen in dienst van ondernemingen die zelf een verzekering hadden ingericht en door de minister waren 

erkendd als uitvoerder van de Invaliditeitswet.3 

Aanvankelijkk was het aantal slapers niet groot, omdat de meeste personen die van de verzekeringsplicht waren 
ontheven,, hun verzekeringspolis annuleerden. In 1920, toen de Invaliditeitswet nog maar nauwelijks in werking 
wass getreden, annuleerden ongeveer 19.000 personen hun verzekeringspolis, in het jaar daarna reeds 45.000 
personen.4 4 

http://statline.cbs.nl
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Tabell  B.8.2 

jaar r 

1920 1920 

1921 1921 

1922 1922 

1923 1923 

1924 1924 

1925 1925 

1926 1926 

1927 1927 

1928 1928 

1929 1929 

1930 1930 

1931 1931 

1932 1932 

1933 1933 

1934 1934 

1935 1935 

1936 1936 

1937 1937 

1938 1938 

1939 1939 

1940 1940 

Dee Invalidheitswet: nieuwe aanmeldingen,, vervallen polissen en 

'herlevingen''  (xlOOO, 1920-1940)3 

nieuwe e 
aanmeldingen n 

? ? 

188 8 

209 9 

166 6 

1S3 3 

181 1 

190 0 

148 8 

165 5 

176 6 

166 6 

149 9 

119 9 

122 2 

138 8 

140 0 

148 8 

165 5 

161 1 

165 5 

128 8 

Toelichting: : 
Hett  aantal vervallen polissen en 'herlevingen 
vermeldtt  was het aantal kleiner  dan 500. 

vervallen n 
polissen n 

19 9 

45 5 

32 2 

27 7 

17 7 

11 1 

7 7 

6 6 

6 6 

4 4 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

'herlevingen' ' 

wass in deze periode nooit nul 

0 0 

2 2 

9 9 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

waarr  nul is 

Geschrokkenn van deze grote aantallen startten de Raden van Arbeid in 1921 een voorlichtingscampagne om de 
afvallerss van opheffing van hun polis te weerhouden.6 Deze campagne, die in de daaropvolgende jaren werd 
voortgezet,, bleek een succes: na 1922 daalde het aantal opzeggers met tientallen procenten per jaar, totdat hun 
aantall na 1930 jaarlijks nog maar enkele duizenden bedroeg (zie Tabel B.8.2). 

Hett gevolg van deze scherpe daling moet noodzakelijkerwijs zijn geweest dat het aantal slapers in de 
statistiekenn van de Raden van Arbeid jaarlijks sterk steeg. Hoe groot het aantal slapers precies was is echter niet te 
zeggen,, omdat naar dit onderwerp, voor zover mij bekend, nooit onderzoek is verricht. Niettemin kan op basis van 
dee gegevens die wel voor handen zijn een zeer ruwe schatting worden gemaakt. 

Dee totale groep 'verzekerden' in de statistieken van de Raden van Arbeid bestond uit de volgende categorieën: 
premiebetalers,, rentetrekkers (65+ers, invaliden, etc), werklozen en slapers. De omvang van de groep slapers kan 
derhalvee worden berekend door het totaal aantal verzekerden te verminderen met de premiebetalers, de 
rentetrekkerss en de werklozen. Helaas zijn exacte gegevens over de aantallen werklozen in de jaren twintig en 
dertigg niet beschikbaar. Om die reden zijn in Tabel B.8.3 de werklozen en slapers in een 'restcategorie' 
samengebracht.. Deze tabel beslaat slechts de periode 1920-1934, omdat de aantallen premiebetalers voor de 
periodee 1935-1940 in de statistieken ontbreken.7 

Opp basis van deze tabel kan niettemin een ruwe schatting worden gemaakt van het aantal slapers door de 
aantallenn in de restcategorie te verminderen met de geschatte aantallen werklozen. In 1934 bijvoorbeeld lag het 
aantall werklozen volgens P. de Rooy op 3 80.000.8 Dit zou betekenen dat het aantal slapers in dat jaar rond 750.000 
moett hebben gelegen. 
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Tabell  BAJ Verzekerden, premiebetalers, rentetrekkers, werklozen en 'slapers' (xlOOO, 1920-1934) 

Jaar r 

1920 0 

1921 1 

1922 2 

1923 3 

1924 4 

1925 5 

1926 6 

1927 7 

1928 8 

1929 9 

1930 0 

1931 1 

1932 2 

1933 3 

1934 4 

verzekerdenn (v) 

1753 3 

1736 6 

1839 9 

1918 8 

2024 4 

2131 1 

2248 8 

2377 7 

2510 0 

2652 2 

2787 7 

2906 6 

3006 6 

3118 8 

3232 2 

premiebetalerss (p) 

1632 2 

1641 1 

1613 3 

1559 9 

1508 8 

1619 9 

1671 1 

1732 2 

1786 6 

1862 2 

1871 1 

1919 9 

1923 3 

1887 7 

1897 7 

rentetrekkerss (r) 

kosteloos s 

102 2 

91 1 

80 0 

72 2 

64 4 

56 6 

49 9 

41 1 

35 5 

28 8 

24 4 

19 9 

16 6 

12 2 

10 0 

verzekering g 

8 8 

18 8 

30 0 

46 6 

59 9 

74 4 

88 8 

102 2 

116 6 

131 1 

145 5 

161 1 

175 5 

188 8 

199 9 

restcategorie e 
(werklozen n 
enn slapers) 

(v-p-r) ) 

11 1 

-14 4 

116 6 

241 1 

393 3 

382 2 

440 0 

502 2 

573 3 

631 1 

747 7 

807 7 

892 2 

1031 1 

1126 6 

Toelichting: : 
Dee aantallen over  de jaren 1920 en 1921 geven geen duidelijk beeld van de ontwikkeling in deze periode, 
omdatt  in deze jaren a. de overgangsmaatregelen (o.a. met betrekking tot de 35+ers) van kracht waren en b. 
nogg niet geheel duidelijk was wie wel en wie niet onder  de wet viel. Zo bepaalde de Centrale Raad van 
Beroepp in 1921, dat bij  ouders inwonende kinderen die niet in loondienst waren niet verzekeringsplichtig 
waren.. Het gevolg van deze uitspraak was dat ruim 66.000 polissen nietig moesten worden verklaard.10 

Vervolgenss is de vraag hoe deze aantallen over de bovengenoemde twaalf categorieën van afvallers waren 
verdeeld.. Ook op deze vraag is bij gebrek aan onderzoek geen exact antwoord te geven. Op basis van een 
steekproef,, die in 1925 door 'een der grootere Raden van Arbeid' werd verricht, kan niettemin een schatting 
wordenn gemaakt.11 Deze steekproef betrof niet de slapers zel£ maar de verzekerden die in dat jaar formeel niet 
langerr verzekeringsplicht waren en bij de genoemde Raad van Arbeid een verzoek tot opheffing van de polis 
haddenn ingediend. De resultaten van de steekproef zijn weergegeven in Tabel B.8.4. 

Opmerkelijkk aan deze uitslag is allereerst dat het percentage van personen die buiten de wet vielen omdat zij 
dee wettelijk loongrens hadden overschreden bijzonder laag was: slechts 1,5 procent. Dit lage percentage verklaart 
waaromm de wetswijziging van 1928 en de verhoging van de loongrens die daarvan een uitvloeisel was (zie § 12.3) 
zoo weinig effect sorteerden: kennelijk speelde deze factor een veel minder grote rol dan in de Haagse politiek werd 
verondersteld.. Opvallend is ook het hoge percentage van vrouwen die er de voorkeur aan gaven om na hun 
huwelijkk de eigen verzekering te beëindigen.Het meest relevant voor het betoog in de tekst is echter de grootte van 
dee categorie van personen voor wie de verzekeringsplicht was vervallen, omdat zij zelfstandig waren geworden: 
liefstt 53 procent. Wanneer we aannemen dat dit percentage jaarlijks ongeveer even hoog bleef- en er is geen reden 
omm aan te nemen dat dit niet het geval was - en dat het totaal aantal potentiële opzeggers jaarlijks rond de 45,000 
(hett aantal opzeggers in 1921, toen de Raden van Arbeid hun campagne nog niet hadden gestart) lag, dan kan 
wordenn geconcludeerd dat ieder jaar ongeveer 24.000 arbeiders de stap naar zelfstandigheid waagden: tussen 1920 
enn 1934 in totaal derhalve 360.000 personen. Dit aantal komt redelijk in de buurt van de schatting die op basis van 
Tabell B.8.3 (de restcategorie in 1934) en het werkloosheidscijfer van De Rooy kan worden gemaakt- 0 53 x 
750.0000 = 398.000. 
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Tabell  B£.4 

categorie categorie 

Uitslagg van een enquête verricht onder  personen die opheffing van faun polis hebben 
12 2 

aangevraagdd (Raden van Arbeid, 1925) 

percentage percentage 

a.. als ondernemer of op andere wijze zelfetandig werkzaam 

b.. wegens huwelijk (eigen huishouden) 

c.. als inwonend kind geen arbeid in loondienst 

d.. geen loondienst om verschillende redenen 

e.. de wettelijke loongrens van fl. 3000,- overschreden 

f.. pensioengerechtigd (art. 35,36 of 381.W.) 

g.. wegens vertrek naar  het buitenland 

h.. aangeslagen in de vermogensbelasting 

i.. als militai r  pensioengerechtigd 

53,1 1 

23,5 5 

10,2 2 

9,5 5 

1,5 5 

1,0 0 

0,5 5 

0,5 5 

0,2 2 

totaal l 100,0 0 

3.. De Ouderdomswet 

Ï T T 
Tabell  B.8.5 Vrijwillig e verzekeringen krachtens de Ouderdomswet: aantal verzekerden en aantal rentetrekkers (xlOOO, 1920-1940) 

Jaar r 

1920 0 

1921 1 

1922 2 

1923 3 

1924 4 

1925 5 

1926 6 

1927 7 

1928 8 

1929 9 

1930 0 

1931 1 

1932 2 

1933 3 

1934 4 

1935 5 

1936 6 

1937 7 

1938 8 

1939 9 

1940 0 

aantall  verzekerden 

Artt  24 
(overgangsregelingg voor 

35-t«rs) ) 

123 3 

180 0 

204 4 

198 8 

179 9 

162 2 

145 5 

130 0 

116 6 

103 3 

92 2 

82 2 

75 5 

67 7 

59 9 

54 4 

48 8 

43 3 

38 8 

35 5 

31 1 

Art .. 10 
(rest) ) 

10 0 

40 0 

84 4 

108 8 

115 5 

127 7 

147 7 

158 8 

169 9 

180 0 

193 3 

203 3 

210 0 

218 8 

221 1 

228 8 

234 4 

236 6 

234 4 

242 2 

243 3 

totaal l 

133 3 

220 0 

288 8 

306 6 

294 4 

289 9 

292 2 

288 8 

285 5 

283 3 

285 5 

285 5 

285 5 

285 5 

280 0 

282 2 

282 2 

279 9 

272 2 

277 7 

274 4 

aantall  rentetrekkers 

Ar tt  24 
(overgangsregelingg voor 

35+ers) ) 

17 7 

57 7 

87 7 

110 0 

125 5 

133 3 

134 4 

131 1 

124 4 

114 4 

101 1 

Art .. 10 
(rest) ) 

--

--

--

--

1 1 

1 1 

2 2 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

totaal l 

17 7 

57 7 

87 7 

110 0 

126 6 

134 4 

136 6 

134 4 

129 9 

120 0 

108 8 



Bijlagee 9 De uitvoering van de Ziektewet-1929: de erkende 
volwaardigee bedrijfsverenigingen en afdelingskassen (in 
1935) ) 

Legenda a 
BZVV Bedrijfevereeniging voor Ziekengeldverzekering 

Toelichting g 
1.. Achter de naam van de bedrijfsverenigingen is telkens tussen haakjes de vestingsplaats vermeld. 
2.. Een aantal van de bedrijfsverenigingen die bij de Federatie van Bedrijfevereenigingen voor 

Ziekengeldverzekeringenn waren aangesloten had ook zijn administratie (d.w.z. administratie, controle op de 
ziekee arbeiders en de plaatselijke vertegenwoordiging) bij de Federatie ondergebracht. Op haar beurt had de 
Federatiee deze taak weer doorgeschoven naar Centraal Beheer. Daarnaast was een aantal bedrijfsverenigingen 
directt bij Centraal Beheer aangesloten. In het boek van Van Bruggen en Slotemaker wordt niet expliciet gemeld 
welkee bedrijfsverenigingen hun administratie aan Centraal Beheer hadden opgedragen of daarbij rechtstreeks 
warenn aangesloten. Het achtervoegsel 'correspondentie-adres: Singel 126-130 te Amsterdam' (het adres van 
Centraall Beheer) duidt daar niettemin op. 

3.. Een aantal van de bedrijfsverenigingen die Van Bruggen en Slotemaker in hun boek vermelden is niet 
opgenomenn in de onderstaande lijst, omdat zij volgens het Verslag van de Rijks verzekeringsbank in de loop 
vann het jaar 1935 waren opgeheven. 

4.. Uit de notulen van de NW- en ARKWV-bestuursvergaderingen kon voor een aantal bedrijfsverenigingen 
wordenn bepaald dat zij het resultaat waren geweest van de onderhandelingen tussen de katholieke ondernemers 
enn de vakcentrales (zie § 13,2). De lijst van 'semi-katholieke bedrijfsverenigingen' die hieronder is afgedrukt is 
waarschijnlijkk niet compleet: wellicht bevinden zich in de categorie 'onafhankelijke bedrijfeverenigingen' nog 
eenn aantal semi-katholieke organisaties. 

Bronnen n 
Allee bedrijfsverenigingen en de bedrijfsverenigingen die hun administratie aan Centraal Beheer hadden 
opgedragen:: Van Bruggen & Slotemaker, Commentaar op de Ziektewet, 453-457. Centraal Beheer, Gedenkboek, 
183-1933 en 436-449. 
Dee semi-katholieke bedrijfeverenigingen: Notulen ARKWV-bestuursvergaderingen, Archief-AKWV, inv. nr. 16. 
KDC,, Nijmegen, Notulen NW-hoofdbestuursvergaderingen, Archief-NW, inv. nr. 18, IISG, Amsterdam. Smits, 
BoerenBoeren met beleid, 95-96. 
Dee aanvankelijk onvolwaardige bedrijfeverenigingen: Nederlandsche Staatscourant. 
Dee aantallen werkgevers en afdelingskassen: Rijksverzekeringsbank, Verslag van den stand der ziekteverzekering 
overover het jaar 1935, 37-40 en 68. 
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gemiddeld d 
aantall  aantal aantal 

aangeslotenn afilelings afifclings-
werkgeverss kassen kassen 

Semi-coBservatievee bedrijfsverenigingen 

Algemeenee BZV (Amsterdam) 
Algemeenee Middenstandsbedrijfevereeniging (Den Haag) 

Bedrijfsvereenigingg 'Noord-Nederland' (Groningen) 

Bedrijfevereenigingg 'Ziekterisico' Vereeniging 'De Samenwerking*  (Amsterdam) 

BZVV van Nederlandsche Gemeenten (Den Haag) 

BZVV voor  de Aardappeuneeitndustrie en Aanverwante Bedrijven (Groningen) 

BZVV voor  de Aardewerk-, Baksteen-, Chamotte- en Dakpannenindustrie (Amsterdam) 

BZVV voor  de Centrale Verwarmingsindustrie (Amsterdam) 

BZVV voor  de Metaalindustrie (Amsterdam) 

BZVV voor  de Meubelindustrie (Amsterdam) 

BZVV voor  net Bakkersbedrijf (Den Haag) 

BZVV voor  net Bedrij f der stroocartonfabricage (Groningen) 

BZVV voor  het Bedrij f van Beetwortelsuikeriabricage en Suikerraffinaderi j  (Amsterdam) 

BZVV voor  bet Beurtvaartbedrij f (Amsterdam) 

BZVV voor  het Brouwersbedrijf (Amsterdam) 

BZVV voor  het Grafisch Bedrij f en Aanverwante Bedrijven (Amsterdam) 

BZVV voor  net Houtbedrij f en Aanverwante Bedrijven (Amsterdam) 

BZVV voor  net Twentsche Textielbedrij f en Aanverwante Bedrijven (Enschede) 

Centralee Bedrijfevereeniging voor  bet Bouwbedrijf en Aanverwante Vakken (Amsterdam) 

Centralee Landbouw-Onderlinge II  (Amsterdam) 

Tuinbouw-Onderlingee U (Amsterdam) 

665 2 2 

1575 5 

201 9 9 

220 9 9 

289 9 

40 0 

56 6 

32 2 

126 6 

357 7 

1220 0 

19 9 

33 3 
141 1 

27 7 

789 9 

233 3 

75 5 

196 6 

3044 7 7 

684 6 6 

92 2 

12 2 

13 3 
0 0 

0 0 

0 0 

3 3 

0 0 

57 7 

5 5 

0 0 

0 0 
14 4 

0 0 

0 0 

5 5 

6 6 

31 1 

1 1 

I I 
1 1 

0,0 1 1 

0,0 1 1 

0,0 1 1 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

0,0 5 5 

0,0 0 0 

0,4 5 5 

0,0 1 1 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

0,4 2 2 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

0,0 1 1 

0,0 3 3 

0,4 1 1 

0,0 1 1 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

TotaalTotaal semi-conservatieve bedrijfsverenigingen 53381 53381 241 241 0,00 0,00 

Semi-katholkkee bedrijfsverenigingen 

Bedrijfsziekenkass voor  Land- en Tuinbouw (Den Haag) 

BZVV in de Limburgsche Klei-Industri e (Maastricht) 

BZVV in de Nederlandsche Schoenenindustrie (Tilburg ) 

BZVV in de Nederlandsche Steenindustrie (Arnhem) 

BZVV voor  het Lederbedrijf en Aanverwante en Annexe Bedrijven (Den Haag) 

BZVV voor  Textielnijverheid (Tilburg ) 

Gemengdee BZV (Den Haag) 

Metaall  BZV (Den Haag) 

Middenstandsbedrijfcvereenigingg (Utrecht) 

Nederlandschee BZV voor  het Sigarenbedrijf en Aanverwante Bedrijven (Eindhoven) 

2432 3 3 

43 3 

56 6 

81 1 

90 0 

81 1 

396 6 

47 7 

1093 0 0 

118 8 

0 0 

15 5 

55 5 

81 1 

12 2 

74 4 

33 3 

31 1 

3 3 
0 0 

0,0 0 0 

0,3 5 5 

0,9 8 8 

1,0 0 0 

0,1 3 3 

0,9 1 1 

0,0 8 8 

0,6 6 6 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

TotaalTotaal semi-katholkke bedrijfsverenigingen 36165 36165 304 304 0,01 0,01 

Onafhankelijk ee bedrijfsverenigingen 

VolwaardigeVolwaardige bedrijfsverenigingen 

Algemeenee Bedrijfevereeniging voor  de Bouwbedrijven (Haarlem) 

Bedrijfevereenigingg voor  net Bouwbedrijf en Aanverwante Vakken (Rotterdam) 

BZVV in bet schildersbedrijf van den Bond van Nederlandsche Schilderspatroons en den 

Nederlandschenn Schildersgezellenbond (Den Haag) 

BZVV voor  de Industri e der Blikbewerking in den ruimsten zin (Amsterdam) 

BZVV voor  de Verbniikerscoöperaties (Den Haag) 

BZVV voor  het Bloembollenbedrijf en Aanverwante Bedrijven 'De Onderlinge Ziekteverzekering' 
(Utrecht) ) 

BZVV voor  het Grootbaggerbedrijf en Aanverwante Bedrijven (Wieringen) 

BZVV voor  het Kleedingbedrijf en Aanverwante Bedrijven (Amsterdam) 

Centralee Bond voor  Ziekteverzekering in het Land- en Tuinbouwbedrij f tn Nederland 'Het 

132 4 4 

561 1 

614 4 

6 6 

246 6 

3091 1 

5 5 

314 4 

7661 1 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

1 1 
? ? 

0 0 

17 7 

0 0 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

0,0 0 0 

9 9 

0,0 0 0 

0,0 5 5 

0,0 0 0 
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aantal l 
aangesloten n 
werkgevers s 

aantal l 
aibelings s 
kassen n 

gemiddeld d 
aantal l 

afddings--
kassen n 

Platteland''  {Den Haag) 

Centralee Mkkienstandsbedrijfsvereeniging (Amsterdam) 

Dee Nederlandsche Algemeeoe BZV (Utrecht) 

Dee Nederlandsche Vereenigmg voor  Ziekteverzekering (Den Haag) 

Dee Samenwerking (Groningen) 

Middenstands-Onderlingee (Den Haag) 

Nederlandschee Bedrijfevereeniging 'De Ziekte Onderlinge' (Leeuwarden) 

Onderlingee Omslagvereenigmg Bouw- en Aanverwante Vakken (Utrecht) 

AanvankelijkAanvankelijk onvolwaardige, later volwaardige bedrijfsverenigingen 

Algemeeoee Kappers-Bedrijfs-Ziekenkas (Amsterdam, volwaardig sinds: datum onbekend. Als enige 
geenn lid van de Federatie)1 

Bedrijfsvereenigingg Nationale Boeren Onderlinge en de Stichtsche Ziekteverzekering (Amsterdam, 
volwaardigg sinds april 1932)2 

BVZZ voor  de Haven- en Vervoersbedrijven, georganiseerd in de Scheepvaartvereeniging 'Noord' 
(Amsterdam,, volwaardig sinds dec. 1930)3 

BVZZ voor  de Haven- en Vervoersbedrijven, georganiseerd in de Scheepvaartvereeniging 'Zuid ' 
(Rotterdam,, volwaardig sinds dec. 1930)4 

BVZZ voor  het Loodgieters-, Fitters-, Smeden- en Installateursbedrij f en Aanverwante Bedrijven 
(Denn Haag, volwaardig sinds nov. 1932)s 

Centralee Onderlinge (Den Haag, volwaardig sinds nov. I932)6 

948 8 

3955 5 

2372 2 

4744 4 

7616 6 

3295 5 

2432 2 

2070 0 

7052 2 

74 4 

228 8 

1269 9 

22219 9 

0 0 

0 0 

5 5 
1 1 

0 0 

0 0 
? ? 

0 0 

0 0 

0 0 

6 6 

0 0 

7 7 

0,00 0 

0,00 0 

0,00 0 
? ? 

0,00 0 

0,00 0 
? ? 

0,00 0 

0,00 0 

0,00 0 

0,03 3 

0,00 0 

0,00 0 

TotaalTotaal onafhankelijke bedrijfsverenigingen 72096 72096 (37)(37) (0,00) 

TotaalTotaal alle bedrijfsverenigingen 161642161642 (582) (0,00) 



Bijlagee 10 De armen- en werklozenzorg: uitgaven van particulier 
initiatieff en overheid (1913-1940) 

Tabell  B.10.1 Bijdragen van de overheid (Rijk en gemeenten samen) aan werklozenzorg (in miljoenen guldens, 
1914-1919) ) 

Tabell  B.10.2 Uitgaven voor werklozenzorg en armenzorg: particulier initiatief, gemeenten en Rijksoverheid 
1913-19300 (in miljoenen guldens en percentage van de totale uitgaven) 

Tabell  B.10.3 De particuliere arm verenigingen: inkomsten (in miljoenen guldens), percentage van het totale 
bedelingbedragg van overheid en particulieren samen, en percentage van het aantal gesteunden 
vann overheid en particulieren samen (1918-1940) 

Tabell  B. 10.1 Bijdragen van de overheid (Rijk en gemeenten samen) aan werklozenzorg (in miljoenen guldens, 
1914-1919) ) 

jaar r 

1914 4 
1915 5 
1916 6 

1917 7 
1918 8 

1919 9 

totaal l 

subsidiee aan vakbondskassen 

Noodregeling--
Treub b 

1,5 5 
2,2 2 
0,2 2 

0,2 2 

0,0 0 

--

4,1 1 

Werkloosheids--
besluit-1917 7 

--
--

--

0,1 1 
0,5 5 

1,3 3 

U9 9 

bijdragee aan Koninklijk 

Nationaall Steuncomité 

0,0 0 
0,9 9 

1,1 1 
3,5 5 
28,3 3 

43,4 4 

77,2 2 

totaal l 

1,5 5 

3,1 1 

1,3 3 
3,8 8 

28,8 8 
44,7 7 

83,2 2 

Toelichting: : 
1.. De bedragen in kolom Noodregeling-Treub zijn berekend door de uitgekeerde bedragen uit de vakbondskassen 

tee verminderen met de door de leden van deze kassen betaalde premies. De in de tabel gegeven bedragen (de 
subsidies)) zijn vermoedelijk te hoog, omdat een deel van de uilkeringen in de eerste maanden van de oorlog 
waarschijnlijkk werd gefinancierd uit reserves die de kassen in de voorgaande jaren hadden opgebouwd. De 
hoogtee van deze reserves is onbekend. 

2.. De Noodregeling-Treub werd op 1 mei 1916 opgeheven in de verwachting dat het Werkloosheidsbesluit direct 
inn werking zou kunnen treden. Toen dit niet het geval bleek te zijn werd een speciale Tussenregeling 
afgekondigdd die vanwege allerlei overgangsperikelen tot 31 augustus 1918 van kracht zou blijven. Intussen 
werdenn vanaf 1 januari 1917 al wel subsidies krachtens het Werkloosheidsbesluit verstrekt.1 De krachtens de 
Tussenregelingg uitgekeerde bedragen zijn berekend door de cijferss van Koster & Van der Velden en die van 
Schrage,, Nijhof & Wielsma te combineren. De bedragen die krachtens de Tussenregeling werden uitgekeerd 
zijnn in de Tabel onder de Noodregeling-Treub vermeld. 

3.. Niet het gehele bedrag dat door het KNSC aan de lokale comités werd verstrekt werd besteed aan uitkeringen. 
Eenn (relatief klein) deel van het geld werd onder andere aangewend om de werkgelegenheid in bepaalde 
bedrijvenn kunstmatig in stand te houden en werkverschaffingsprojecten te financieren. 

Bronnen: : 
Subsidiess Noodregeling-Treub: berekend naar Schrage, Nijhof & Wielsma, 'Inkomensontwikkeling', Tabel 4. 
WerkloosheidsbesIuit-1917:: berekend naar Koster & Van der Velden, Werkloosheidswet, 7. 
Subsidiess KNSC: KNSC, Voornaamste bescheiden, Balans. 



300 0 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEID 

Tabell  B.10.2 De particuliere armverenigingen: inkomsten (in miljoenen guldens), percentage van het 
totalee bedelingbedrag van overheid en particulieren samen, en percentage van het aantal 
gesteundenn van overheid en particulieren samen (1918-1940) 

19133 191 4 191 6 191 8 192 0 192 2 192 4 192 6 192 8 193 0 

Particulierr  initiatie f 

particulieree armenverenigingen 

vakbondskassenn (bijdrage leden) 

totaal totaal 

%% van het generaal totaal 

Gemeenten n 

armenzorg g 

steun n 

subsidiee vakbondskassen 

totaal l 

%% van het generaal totaal 

Rijksoverheid d 

steun n 

subsidiee vakbondskassen 

totaal l 

%% van het generaal totaal 

3,9 9 

0,2 2 

4,1 1 

59 59 

2,9 9 

--

--
2,9 9 

41 41 

--
0 0 

0 0 

5,4 4 

0,3 3 

5,7 7 

43 43 

4,1 1 

1,0 0 

0,8 8 

5,9 9 

44 44 

1,0 0 

0,8 8 

1,8 8 

13 13 

6,4 4 

0,4 4 

6,8 8 

41 41 

5,8 8 

1,8 8 

0,1 1 

7,7 7 

47 47 

1,8 8 

0,1 1 

1,9 9 

12 12 

7,9 9 

0,7 7 

8,6 6 

24 24 

8,9 9 

8,6 6 

0,3 3 

17,8 8 

50 50 

8,6 6 

0,3 3 

8,9 9 

25 25 

8,4 4 

2,7 7 

11,1 1 

29 29 

9,9 9 

2,5 5 

3,0 0 

15,4 4 

40 40 

2,5 5 

9,7 7 

12,2 2 

32 32 

8,2 2 

3,9 9 

12,1 1 

25 25 

12,9 9 

7,5 5 

3,3 3 

23,7 7 

50 50 

7,5 5 

4,4 4 

11,9 9 

25 25 

7,7 7 

3,4 4 

11,1 1 

28 28 

15,3 3 

10,0 0 

1,8 8 

27,1 1 

68 68 

--
1,9 9 

1,9 9 

5 5 

8,1 1 

3,4 4 

11,5 5 

29 29 

16,6 6 

8,2 2 

1,7 7 

26,5 5 

67 67 

--

1,8 8 

1,8 8 

5 5 

8,8 8 

3,9 9 

12,7 7 

31 31 

17,3 3 

7,4 4 

2,0 0 

26,7 7 

64 64 

--

2,1 1 

2,1 1 

5 5 

9,1 1 

5,2 2 

14,3 3 

29 29 

20,5 5 

9,4 4 

2,8 8 

32,7 7 

65 65 

3,0 0 

3,0 0 

6 6 

Toelichting: : 
1.. In de tabel zijn alleen die regelingen opgenomen, die op een of andere wijze inkomensvervangend waren. Om 

diee reden zijn in de categorie * Armenzorg' alleen de bedragen van 'bedeling' (in geld en natura) opgenomen en 
niett die van de gespecialiseerde vormen van armenzorg, die geen inkomensvervangend of aanvullend karakter 
hadden,, dat wil zeggen: verzorging in tehuizen, gezondheidszorg en de zorg voor kinderen en bejaarden. 

2.. De bedragen van de armenzorg over het jaar 1913 zijn ontleend aan Schrage, Nijhof & Wielsma, omdat Van 
derr Valks statistiek pas in 1914 begint. Schrage, Nijhof & Wielsma maken echter geen uitsplitsing naar 
particulieree en gemeentelijke armzorginstel lingen. Om die reden is verondersteld dat de procentuele verhouding 
tussenn de uitgaven van de gemeentelijke en de particuliere organisaties in 1913 gelijk was aan die in 1914. 
Overigenss begint deze tabel in 1913 en niet in 1912, omdat de statistiek van Schrage, Nijhof & Wielsma pas in 
datt jaar begint. 

3.. Het bedrag onder 'bijdrage leden' betreft de door de leden aan de kassen betaalde premies. In bepaalde periodes 
werdenn deze bedragen niet geheel uitgegeven en werden derhalve reserves opgebouwd. De hoogte van de 
reservess heb ik niet kunnen achterhalen en zijn derhalve niet in de tabel verdisconteerd. 

4.. Voor de steunregelingen die vanaf 1920 van kracht waren gold de regel dat het Rijk en de gemeenten ieder de 
helftt zouden betalen. Deze regel werd niet altijd nageleefd.2 Niettemin is hier aangenomen dat Rijk en 
gemeentenn telkens een identiek bedrag betaalden. Alleen voor de periode 1924-1930, waarin het Rijk zich 
geheell uit de steunregeling terugtrok, is telkens het gehele bedrag aan de gemeenten toegeschreven. 

5.. Voor vakbondskassen en steunuitkeringen zijn bij het ontbreken van cijfers van het jaar 1940 de cijfers van 
19399 vermeld. 

Bronnen: : 
Armenzorg:: 1913: Schrage, Nijhof& Wielsma, 'Inkomensontwikkeling', Bijlage 1. Overige jaren: Van der Valk, 
Pauperzorg,Pauperzorg, 238, Tabel 3. Steunuitkeringen: Schrage, Nijhof & Wielsma, 'Inkomensontwikkeling', Bijlage 1. 
Vakbondskassen:: bijdrage leden: ibidem; overheidssubsidies: De Rooy, Werklozenzorg, Bijlage 8d. 
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Tabell  B.103 De particuliere armverenigingen: inkomsten (in miljoenen guldens), percentage van het 
totalee bedelingbedrag van overheid en particulieren samen, en percentage van het aantal 
gesteundenn van overheid en particulieren samen (1918-1940) 

19188 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 

inkomstenn 22 26 25 ? 27 29 30 31 31 32 32 33 

percento^totalee 4 ? 4 6 39 ? 33 34 3 1 %1 2Q , 9 17 17 
bedelingbedrag g 

percentagee totaal aantal $ g 5g 54 4 ? 4 9 4g ^ 4 5 41 3 6 34 3 , 
bedeelden n 

Toelichting: : 
Inn deze tabel is verondersteld dat de uitgaven de inkomsten weerspiegelden en dat dus de inkomsten volledig 
werdenn besteed. 

Bron: : 
Vann der Valk, Pauperzorg, 236 (Tabel 2a), 238 (Tabel 3) en 247 (Tabel lb). 



Bijlagee 11 De kabinetten, ministeries en ministers verantwoordelijk 
voorr de sociale wetgeving (1891-1940) 

ministeriee ea minister  verantwoordelijk 
kabinett  periode aard en samenstelling voor  sociale wetgeving 

Vann Ticnboven 

Röell l 

Pierson n 

Kuyper r 

Dee Meester 

Heemskerk k 

1891-1894 4 

1894-1897 7 

1897-1901 1 

1901-1905 5 

1905-1908 8 

1908-1913 3 

vrijzinnigvrijzinnig  kabinet 
Liberalee Unie 

gemengdgemengd 'anti-Takkiacms' kabinet 
liberalenn en confessionelen 

vrijzinnigvrijzinnig  kabinet 
Liberalee Unie en vrij-liberale n 

confessioneelconfessioneel kabinet 
ARPP en katholieken 

vrijzinnigvrijzinnig  kabinet 
Liberalee Unie en VDB 

confessioneelconfessioneel kabinet 
ARPP en katholieken 

MinisterieMinisterie van Waterstaat, Handelen Nijverheid 
C.. Lery (Liberale Unie) 

MinisterieMinisterie van van Waterstaat, Handelen Nijverheid 
Ph.W.. van der  Sleüden (Liberale Unie) 

MinisterieMinisterie van van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
C.. Lery (Liberale Unie) 

MinisterieMinisterie van Binnenlandse Zaken 
AA Kuyper  (ARP) 

MinisterieMinisterie van van Landbouw, Handel en Nijverheid 
J.D.Veegens(VDB) ) 

MinisterieMinisterie van van Nijverheid, Landbouw en en Handel 
AS.Talma(ARP) ) 

Cortt van der Linden 1913-1918 vrijzinnig kabinet Ministerie van Nijverheid, Landbouw en 
BVL,, Liberale Unie en VDB //o,Kfe/(1913-1914) 

M.W.F.Treub(VDB) ) 
MinisterieMinisterie van Financiën (1914-1916) 

M.W.F.Treub(VDB) ) 
MinisterieMinisterie van Waterstaat (1916-1918) 

C.. Lely (Liberale Unie) 

Ruyss de Beerenbrouck-I 

Ruyss de Beerenbrouck-H 

Colijn- I I 

DeGeer-I I 

Ruyss de Beerenbrouck-H! 

Colijn-I I I 

Colijn-II I I 

Colijn-I V V 

Colijn- V V 

Dee Geer-H 

1918-1922 2 

1922-1925 5 

1925 5 

1926-1929 9 

1929-1933 3 

1933-1935 5 

1935-1937 7 

1937-1939 9 

1939 9 

1939-1940 0 

confessioneelconfessioneel kabinet 
ARP,, CHU en katholieken 

confessioneelconfessioneel kabinet 
ARP,, CHU en katholieken 

confessioneelconfessioneel kabinet 
ARP,, CHU en katholieken 

gemengdgemengd kabinet (extraparlementair) 
ministerss van ARP, CHU, RKSP en div. 
liberalen n 

confessioneelconfessioneel kabinet (extraparlementair) 
ministerss van ARP, CHU en RKSP 

gemengdgemengd kabinet (extraparlementair) 
ministerss van ARP, CHU, RKSP, VDB en 
Liberalee Staatspartij 

gemengdgemengd kabinet (extraparlementair) 
ministerss van ARP, CHU, RKSP, VDB en 
Liberalee Staatspartij 

confessioneelconfessioneel kabinet 
ARP,, CHU en RKSP 

gemengdgemengd kabinet (extraparlementair) 
ministerss van ARP, CHU, Liberale 
Staatspartijj  en div. liberalen 

gemengdgemengd kabinet (extraparlementair) 
ministerss van ARP, CHU, RKSP, SDAP 
enn VDB 

MinisterieMinisterie van Arbeid 
P.J.M.. Aalberse (katholieke partij ) 

MinisterieMinisterie van Arbeid 
P.J.M.. Aalberse (katholieke partij ) 

MinisterieMinisterie van Arbeid, Handelen Nijverheid 
D.. AP.N. Kooien (katholieke partij ) 

MinisterieMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid 
J.R.. Slotemaker  de Bruine (CHU) 

MinisterieMinisterie van Arbeid, Handel en Nijverheid 
T.J.. Verschuur  (RKSP) 

MinisterieMinisterie van Sociale Sociale Zaken 
J.RR Slotemaker  de Brutoe (CHU) 

Ministerie van SocialeMinisterie van Sociale Zaken 
M.. Slingenberg(VDB) 

MinisterieMinisterie van Sociale Zaken 
C.P.M.. Romme (RKSP) 

MinisterieMinisterie van Sociale Zaken 
M.H.. Damme (liberaal) 

MinisterieMinisterie van Sociale Sociale Zaken 
J.. van den Tempel (SDAP) 



Bronnen n 

Ongepubliceerdee bronnen 

ARAA Algemeen Rijksarchief, Den Haag 
Aföeeling-Arbeidersverzekering,, archief 
F.E.. Posthuma, archief 
A.F.. de Savornin Lohman, archief 

IISGG Internationaal Instituut voor  Sociale Geschiedenis, Amsterdam 
Algemeenee Bedrijisvereeniging voor Ziekengeldverzekering, jaarverslagen 
Centraall Beheer, jaarverslagen 
Centralee Werkgevers Risicobank, jaarverslagen 
Federatiee van Bedrijfevereenigingen voor Ziekengeldverzekering, jaarverslagen 
Gemengdee Bedrijfevereeniging voor Ziekengeldverzekering, jaarverslagen 
Hoogee Raad van Arbeid, notulen 
(Koninklijk)) Nederlandsch Landbouwcomité, jaarverslagen 
(Koninklijke)) Nederlandsche Middenstandsbond, jaarverslagen 
Radenn van Arbeid, jaarverslagen 
Rijksverzekeringsbank,, jaarverslagen 
J.RA.. Schaper, archief 
Sociaal-Democratischee Arbeiderspartij, archief 
Verbondd van Nederlandsche Werkgevers, jaarverslagen 
Vereenigingg van Nederlandsche Werkgevers, jaarverslagen 
F.M.. Wibaut, archief 

KDCC Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen 
Algemeenee Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging, archief 
W.H.. Nolens, archief 
Roomsen-Katholiekk Werkliedenverbond, archief 
Roomsch-Katholiekee Staatspartij, Tweede Kamerclub, archief 

Seriëlee publicaties 

BiografischBiografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging, 6 delen, (Amsterdam, v.j.). 
BiografischBiografisch woordenboek van Nederland, 5 delen, (Den Haag, v.j.). 
NederlandsNederlands adelboek, (Den Haag, v.j.). 
NederlandsNederlands patriciaat - Genealogieën van bekende geslachten, (Den Haag, v.j.). 
NederlandscheNederlandsche Staatscourant, (Den Haag, v.j.). 
ParlementParlement en kiezer, (Den Haag, v.j.). 
PersoonlijkhedenPersoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woorden beeld, (Amsterdam, 1938). 
StaatsalmanakStaatsalmanak van het Koninkrijk der Nederlanden, (Den Haag, v.j.). 
Staatsblad,Staatsblad, (Den Haag, v.j.). 

Gepubliceerdee bronnen en literatuur 

Aalbers,, J., & M. Prak (red.), De bloem der natie -Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden, (Amsterdam, 
1987). . 

Aalderen,, R. van, Centraal Beheer en de private uitvoering van de werknemersverzekeringen, (ongepubliceerde 
doctoraalscriptiee Sociaal Recht, Apeldoorn). 

Achinger,, K, Sozialpolitik als Gesellschajispolitik - Von Arbeiterfrage zum Wohlfahrtsstaat (Frankfurt, 1971). 
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Noten n 

Notenn bij  Hoofdstuk 1 
1.. Het gaat hierbij om de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet De 

Ziektewett werd in 1996 grotendeels afgeschaft en vervangen door de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij 
Ziektee (Wulbz) die de werkgever verplicht het loon van een zieke werknemer gedeeltelijk en voor een bepaalde tijd door 
tee betalen. Alleen zwangere werknemers en (sommige) herintredende arbeidsongeschikten kunnen nog aanspraak maken 
opp de oude regeling. Bannink, 'Nederlandse stelsel van sociale zekerheid'. Ook de uitvoeringsorganisatie van de 
werknemersverzekeringenn is in het afgelopen decennium grondig gewijzigd, (zie noot 3). 

2.. Het gaat hierbij om de Algemene Bijstandswet (Abn), de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschiktee Werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsonge
schiktee Zelfstandigen (IOAZ). 

3.. Het gaat hierbij om de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene 
Nabestaandenwett (Anw). De structuur van de Nederlandse sociale zekerheid is als gevolg van een aantal stelsel
herzieningenn en gerichte ingrepen in specifieke wetten in de afgelopen twee decennia aanzienlijk gewijzigd. Zie voor een 
helderr overzicht van de hervormingen in de jaren tachtig en negentig: Bannink, 'Nederlandse stelsel van sociale 
zekerheid'.. De door Bannink beschreven herzieningen zijn inmiddels weer ingehaald door nieuwe ingrepen in de 
uitvoeringsorganisatie. . 

4.. Bijvoorbeeld: Flora, 'Introduction', xix. Engbersen e.a., Cultures of unemployment, 22-28. 
5.. Zie Bijlage 4, Tabel B.4.1. 
6.. Van den Berg, 'Geschiedenis van grote vraagstukken', 29. 
7.. Van Heek, Verzorgingsstaat en sociologie. Idem, Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat. 
8.. Van Doorn, 'Verzorgingsmaatschappij in de praktijk'. 
9.. De Swaan, Zorg en de staat, 158-223. 
10.. Ibidem, 164-165. 
U.. Ibidem, 173-175, dit citaat 182. 
12.. Ibidem, 174. 
13.. Ibidem, 217. 
14.. Ibidem, 216. 
15.. De analyse van het Nederlandse sociale stelsel: ibidem, 215-222. 
16.. Ibidem, 219. 
17.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis. 
18.. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid 
19.. m 1979 had de politicoloog Koen Koch al zijn verwondering uitgesproken over de tot dan toe gangbare mening dat de 

Nederlandsee verzorgingsstaat een compromis tussen liberale en socialistische opvattingen was. Volgens hem hadden 
confessionelee opvattingen, of beter: confessionelen een minstens even grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de 
verzorgingsstaatt Koch gaf echter geen uitgebreide analyse van de wordingsgeschiedenis. Koch, 'Onheilspellende 
paradoxx van de verzorgingsstaat', vooral 76-79. 

20.. De studie van R, Cox laat ik hier verder buiten beschouwing, omdat zijn analyse van vooral de vooroorlogse periode 
tamelijkk eclectisch is en een duidelijke lijn ontbeert Bovendien voegt zijn historische beschrijving weinig toe aan het 
werkk van de eerder behandelde auteurs. Cox, Development of the Dutch Welfare State, Zie voor een kritische bespreking 
vann deze studie de recensie van B. van den Brande in Beleid en maatschappij, 1994/6, 344-348. 

21.. Ter Borg, 'Confessionalisme en de sociale zekerheid', dit citaat 198. 
22.. Ibidem, 203. 
23.. Ibidem, 204. 
24.. Zie bijvoorbeeld: Van den Berg, 'Geschiedenis van grote vraagstukken'. Hoogenboom, Miskende democratie, 80-88. 
25.. Ter Borg, 'Confessionalisme en de sociale zekerheid', 208. 
26.. Ibidem. 
27.. Roebroek, 'Confessionele verzorgingsstaat'. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer!'. Hertogh & Roebroek, 'Beschavende 

invloedinvloed des tijds', 165-185. 
28.. Ibidem, o.a. 166-167 en 452-453. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer!', o.a. 166-171 en 368-378. Roebroek, 

'Confessionelee verzorgingsstaat\ 169-178. 
29.. Ibidem, 184 en passim. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer!', 368-375. 
30.. Hertogh noemt nog een derde, meer algemene verklaring voor de vertraging: de late industrialisatie van Nederland. Deze 

verklaringg lijkt mij ontoereikendheid, zie § 1.4 van dit boek. 
31.. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer!', 369-370. 
32.. Ibidem, 370-371. 
33.. Ibidem, 95-213. 
34.. Hoewel de titel van Van Kersbergens studie een onderzoek naar de verzorgingsstaat suggereert concentreert de auteur 

zichh in zijn analyse hoofdzakelijk op de sociale zekerheid en de daaraan gerelateerde sociaal-economische politiek, zoals 
dee loonpolitiek, belastingen, etc. Andere onderdelen van de verzorgingsstaat, zoals huisvesting, onderwijs en 



320 0 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEID 

gezondheidszorgg blijven buiten beschouwing. Van Kersbergen, Social Capitalism. 
35.. Ibidem, 6-30 en 235-239. 
36.. Ibidem, 186-187. Het is overigens niet geheel duidelijk of Van Kersbergen met 'the family' alleen het 'gezin' of ook de 

groteree cirkel van bloedverwanten bedoelt. 
37.. Ibidem, 231, mijn vertaling, mh. 
38.. Om die reden presenteert Van Kersbergen de 'christen-democratische ideologie' en later ook het social capitalism in zijn 

boekk als 'ideaaltypen'. Ibidem, 186-191. 
39.. Ibidem, 192-204. 
40.. Ibidem, 205-219. 
41.. Van Kersbergen beschrijft wel de vooroorlogse ontstaansgeschiedenis van de christen-democratische partijen, maar niet 

hunn worsteling met de sociale zekerheid. Ibidem, 31-48. 
42.. Ibidem, 192-228. 
43.. Ibidem, m.n. 224-228. 
44.. Rogier en De Rooy schrijven over Rerum Novarum: 'Het gaat [paus] Leo slechts om beginselen, de toepassingen kunnen 

veelvuldigg zijn en moeten in het vrije en gedurfde experiment gevonden worden'. Rogier & De Rooy, In vrijheid 
herboren,herboren, 375. Volgens Vaessen werden de 'progressieve opvattingen' in Rerum Novarum 'afgezwakt door [...] 
tegemoetkomingenn aan de conservatieve groeperingen in de kerk'. Vaessen, 'Democratie-kritiek in de RKSP', 90. Zie 
ook:: Van Waarden, 'Corporatisme als probleemoplossing', m.n. 40-45, Righart, 'Rerum Novarum et antiquarum'. 

45.. Met name strijd tussen de progressieve Oostenrijkse school (deel Duitse, Oostenrijkse en Belgische episcopaat en 
katholiekee intelligentia), de School van Luik die hier gedeeltelijk uit voortkwam en mee samenviel, en de conservatieve 
Schooll van Angers (vooral Franse en deel Belgische episcopaat en intelligentsia). Zie: Rogier & De Rooy, In vrijheid 
herboren,herboren, 112-114. Zie ook: Van Waarden, 'Corporatisme als probleemoplossing', 33-46. Een treffend beeld van de 
grotee verdeeldheid in katholieke kring geeft Louis Paul Boon in zijn monumentale roman Pieter Daens. 

46.. Zie hiervoor onder meer: Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, passim. Ubink, 'De kerkelijke overheid en het 
ontstaann van de katholieke arbeidersorganisaties'. 

47.. Wanneer zelfs dat niet mogelijk was werd soms geprobeerd de waarde van Rerum Novarum te relativeren. Zo waren de 
aanbevelingenn van de paus in de encycliek volgens sommige conservatieven slechts bedoeld voor de Italiaanse 
katholieken.. Een enkeling beweerde zelfs dat 'paus Leo Xffl gegijzeld was en dat Rerum Novarum en andere 
encycliekenn van deze paus door de vrijmetselaars waren geschreven'. Van Waarden, 'Corporatisme als 
probleemoplossing',, 47. 

48.. Het subsidiariteitsbeginsel werd door het Vaticaan in Quadragesima Anno (1931) voor het eerst expliciet, maar nog 
altijdd in vage bewoordingen omschreven. Het beginsel werd vervolgens door de RKSP in 1936 in het Algemeen 
StaatkundigStaatkundig Program opgenomen (zie § 13.4 van dit boek). Volgens Vaessen ontstond in de jaren dertig als gevolg van 
eenn toenemende onzekerheid in katholieke kring 'de behoefte om te komen tot een duidelijke formulering van een eigen 
ideologiee ter versterking van de katholieke eenheid. Naar binnen werd de eenheid op basis van de eigen beginselen 
benadrukt,, naar buiten zette de ideologie zich aftegen de concurrerende levensbeschouwelijke stromingen'. Vaessen 
'Democratie-kritiekk in de RKSP', 107-109, deze passage 108. 

49.. Meer in het algemeen stelt Therborn vast dat in de meeste katholieke landen in West-Europa de kernelementen van de 
verzorgingsstaatt zijn ontworpen door niet-katholïeke actoren. Therborn, 'Another Way of Taking Religion Seriously'. 

50.. Vgl. Dudink, Deugdzaam liberalisme. 
51.. Zie bijvoorbeeld: Bussemaker, 'Welvaart, welzijn en sekse', 223 en passim. Volgens sommige auteurs had deze visie 

naarr wortels in de Republiek. Bijvoorbeeld: Kruithof, Zonde en deugd in domineesland. 
52.. Zie bijvoorbeeld Blaas, 'Nederlandse geschiedschrijving na 1945', m.n. 13-16. Daalder, Ancient and Modern Pluralism 

inin the Netherlands, 35. Langeveld, Hendrikus Colijn, 9-14. 
53.. Blaas, 'Nederlandse geschiedschrijving na 1945', 15-16. 
54.. De Wilde & Smeenk, Het volk ten baat, 275-302, deze citaten resp. 278 en 299. 
55.. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer', 113-118. Éénmaal schrijft Hertogh over het verzet van 'enkele geestverwanten van 

Talma'' tegen de verplichte verzekering, maar ze gaat daar verder niet op in. Ibidem, 115. 
56.. Terecht schrijft P. de Rooy: 'De verzuiling is langzamerhand de handzame aanduiding geworden voor vrijwel alle 

sociaal-politiekee veranderingen in de periode 1860-1920'. De Rooy, 'Zes studies over verzuiling', 392. 
57.. Wilensky, Welfare State and Equality, dit citaat 24, mijn vertaling, mh. 
58.. Achinger, Sozialpolitik als Gesellschqftspolitik. Wilensky & Lebeaux, Industrial Society and Social Welfare. Wilensky, 

WelfareWelfare State and Equality. 
59.. Alber & Flora, 'Modernization, Democratization and the Development of Welfare States', m.n. 60-61. Alber, Vom 

ArmenhauszumArmenhauszum Wohlfahrtsstaat, 122-134. Voor de Verenigde Staten: Skocpol, Protecting Mothers and Soldiers 456-
479. . 

60.. Voor Denemarken: Baldwin, Politics of Social Solidarity, 65 e.v. Voor de Verenigde Staten: Skocpol, Mothers and 
Soldiers,Soldiers, 14-15 en passim. 

61.. Bijvoorbeeld: Mommsen, Emergence of the Welfare State. Rimlinger, Welfare Policy and Industrialization in Europe, 
America,America, and Russia. 

62.. De term is van Baldwin, Social Solidarity. Zie o.a.: Shalev, 'Social Democratic Model'. Korpi, Democratic Class 
Struggle,.Struggle,. Korpi, 'Power, Politics and State Autonomy'. 

63.. Alber &  Flora, 'Modernization, Democratization and the Development of Welfare States', 60-63. 
64.. Zie o.a.: Wilensky, 'Leftism, Catholicism and Democratic Corporatism', 43-44. 
65.. Alber & Flora, 'Modernization, Democratization and the Development of Welfare States'. 
66.. Kooij, 'Stad en platteland'. 



NOTEN N 321 1 

67.. Zie voor min of meer uitgewerkte versies van deze visie bijvoorbeeld: Kerr a.o, Industrialism aid Industrial Man. 
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84.. De Swaan, Zorg en de stoat, 174. Zie ook bijvoorbeeld: Lieven, Aristocracy, 242-243. 
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Gelderlandd nog vormen van horigheid. Deze werden in de loop van de achttiende eeuw in de meeste streken omgezet in 
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427.. Fockema Andreae, Nederlandse staat onder de Republiek, 74-81. 
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24.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, passim. M.b.t. Holland beneden het ü en westelijk Utrecht: 54-55, 139-141 en 
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27.. Zie o.a. De Wit, Strijd tussen aristocratie en democratie, 15-21. Van Dijk & Roorda, 'Sociale mobiliteit onder regenten'. 

Burke,, Venice and Amsterdam. Kooymans, 'Patriciaat en aristocratisering'. Schmidt, Om de eer van de familie, m.n 67-
699 en 208-209. 

28.. Deze steden en staatjes waren voornamelijk gelegen in een band die liep van noord-Italië, via het westen van het huidige 
Duitslandd naar de Lage Landen aan de Noordzee. Zie m.n. Rokkan, 'Dimensions of State Formation and Nation-
Building'.. Tilly, Coersion, Capital and European States. Zie ook: Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery'. 
Prak,, 'Republiek en vorst', m.n. 46-47. Idem, 'Civil Disturbances and Urban Middle Class', m.n. 172-173. 

29.. Burke, Venice and Amsterdam, 16-19. 
30.. Weber, Wirtschaft und Gesellschafi, 123, mijn vertaling, mh. 
31.. De Bruin, 'Politieke bestel van de Republiek', 33-34. Kooymans, 'Patriciaat en aristocratisering', 94-97. Fockema 

Andreae,, Nederlandse staat onder de Republiek, 35-40. SchöfFer, 'Republiek der Verenigde Nederlanden', 243-249. 
32.. Bruin, Herenwereld ontleed, 10. De aristocraten die in Schmidt, Om de eer van de familie figuren spreken in dit verband 

vann 'chevaliers d'industrie', 91 en 209n. 
33.. Weber, Wirtschaft und Gesellschafi, 772-77'4, dit citaat 774, curs. in origineel, mijn vertaling, mh. 
34.. Zie: Schama, Overvloeden onbehagen (oorspronkelijke titel The Embarrassment of riches). 
35.. Kooijmans, 'Patriciaat en aristocratisering', 99. 
36.. Ibidem, m.n. 99-100. Burke, Venice and Amsterdam, 62-70. Schama, Overvloeden onbehagen. Van Nierop, Van ridders 

tottot regenten, 184-189. Zie ook bijvoorbeeld: Schmidt, Om de eer van de familie, m.n. 65-98. 
37.. De in de tekst gegeven karakterisering van de patriciërs in de Republiek lijkt ook van toepassing op bepaalde groepen in 

landenn waarin het politiek kapitalisme door de aanwezigheid van andere krachten niet volledig tot ontwikkeling kon 
komen.. D.C. Coleman bijvoorbeeld wijst op het opmerkelijke verschil in mentaliteit tussen de commerciële en 
industriëlee wereld in het negentiende-eeuwse Engeland. Bankiers en handelaren (Gentlemen), wier families al 
eeuwenlangg deel uitmaakten van het establishment en die waren opgeleid aan de public schools en Oxbridge 
universiteiten,, waren volgens Coleman in meerderheid niet of nauwelijks geïnteresseerd in technische vernieuwingen en 
grootschaligee productie. De nieuwe industriëlen (Players of practical men) waren dan ook vooral afkomstig uit de 
provinciee en hadden hun opleiding aan de nieuwe technische Redbrick universiteiten genoten. D. Landes schetst een 
soortgelijkk beeld van Frankrijk. Beide auteurs rekenen de bankiers en handelaren echter tot de 'aristocratische elite' en 
makenn geen onderscheid tussen landadel en stedelijk patriciaat en de respectieve maatschappelijke constellaties waarop 
hunn positie was gebaseerd. Coleman, 'Gentlemen and Players'. Landes, 'French Business and the Businessman', 348-
350.. Zie ook: Kumar, Prophecy and Progress, 158-160. Nettl, 'Consensus or Elite Domination', m.n. 41-42. 

38.. Weber ziet de patricische stad in Wirtschaft und Gesellschafi wel als een vorm van 'dominantie', maar niet als een vorm 
vann 'traditionele (dus legitieme) dominantie' (zie noot 9) - hij spreekt van 'nichtlegitime Herrschqft'. Waarom hij dat 
doett blijft onduidelijk (In een noot wordt gemeld dat dit predikaat in een eerdere versie van het hoofdstuk over 'de stad' 
ontbreekt.. Wellicht is Weber er niet meer aan toe gekomen deze stap te onderbouwen: toen hij in 1920 stierf was 
WirtschaftWirtschaft und Gesellschafi nog onvoltooid). In de enige passage waarin Weber zijdelings refereert aan de status van de 
laat-middeleeuwsee en vroegmoderne stad lijkt hij te betogen dat de wijze waarop het patriciaat in sommige steden hun 
(gedeeltelijke)) onafhankelijkheid hadden verworven en vervolgens geconsolideerd en vastgelegd, illegitiem was: het was 
eenn daad die 'gericht was tegen de "legitieme" machthebber. [...] De formele, juridische vastlegging van de nieuwe 
situatiee door de legitieme machthebber vond dan - hoewel niet altijd - pas later plaats' (Wirtschaft und Gesellschafi, 
749,, mijn vertaling, mh). Dit argument lijkt mij weinig steekhoudend, immers: ook de feodale adel had, zoals Weber 
elderss zelf opmerkt, zijn rechten op land en privileges voor een deel op een dergelijke wijze verkregen. Overigens wijst 
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Weberr wel op de grote gelijkenis die de machtsverhoudingen in sommige Europese steden vertoonden met die van het 
feodalisme.. Een enkele keer spreekt hij dan ook van 'stedelijk feodalisme' (Stadtfeudalismus). Weber, Wirtschqft und 
Gesellschqft,Gesellschqft, 642, zie ook 137-140. 

39.. Het concept 'politiek kapitalisme* verschilt dus aanmerkelijk van recent ontwikkelde concepten als 'handelskapitalisme', 
'regentenkapitalisme'' of 'gentlemanly capitalism'. Al deze concepten voldoen hier niet omdat zij in de kern louter 
verwijzenn naar het economische. Voor het concept handelskapitalisme (dat deze auteurs overigens verwerpen): De Vries 
&& Van der Woude, Moderne economische groei, 793-797. Voor het 'regentenkapitalisme*: Kuitenbrouwer, Opkomst van 
hethet moderne imperialisme, m.n. 35-38. Voor  het gentlemanly capitalism'. Cain &  Hopkins, British Imperialism, zie m.n. 
deell 1, 116-138. Overigens is ook de term 'politiek kapitalisme' niet geheel bevredigend. Ook de vorst en de feodale 
edelenn begaven zich volgens Weber zo nu en dan op het commerciële pad. De vorst bijvoorbeeld hield soms bepaalde 
commerciëlee rechten in eigen beheer (vooral wanneer deze uiterst lucratief waren) en stichtte hiervoor aparte 
'staatsbedrijven'.. Omdat ook deze commerciële activiteiten hun oorsprong in prerogatieven vonden, duidt Weber ook 
dezee aan als vormen van politiek kapitalisme. Weber, Wirtschqft und Gesellschqft, 644-646 en 95-97. 

40.. Het volgende: Van Eeghen, Gilden Black, Guilds and Civil Society. Prak, 'Ambachtsgilden vroeger en nu'. Lourens & 
Lucassen,, 'Ambachtsgilden in Nederland'. 

41.. Black, Guilds and Civil Society, 14, mijn vertaling, mh. 
42.. Ibidem, 9, mijn vertaling, mh. Zie ook Weber, Wirtschqft und Gesellschqft, 791-792. 
43.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, 68-74 en passim. 
44.. Onder deze grootgrondbezitters bevond zich een aantal families met adellijke titels. Hoewel het feodale leenstelsel in 

Frieslandd dus nooit echt was aangeslagen kende Friesland wel een eigen adel, die vóór de Opstand echter nauwelijks 
overr eigen standsprivileges kon beschikken. Kuiper, Adel in Friesland, 63-84. Zie voor de formeel tamelijk 
'democratische'' bestuursstructuur van Friesland en Groningen en de wijze waarop deze structuur door de adel en de 
'aanzienlijkee stand' in de praktijk naar hun hand werd gezet: Fockema Andreae, Nederlandse staat onder de Republiek, 
58-611 en 65-69. 

45.. Westerman, Graanrepubliek. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, 71-72. Van der Wielen, 'Sociale toestanden ten 
plattelande',, 429-430. Zie ook de klassieke studie van E.W. Hofstee, Het Oldambt. 

46.. Voor de geringe politieke invloed van de gilden: Bos, 'Beroepsgebonden onderlinges', 94. Voor de politieke invloed van 
dee boeren: o.a. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, m.n. 68-74. Verrips, En boven de polder de hemel, 13-30. Voor de 
waterschappenn zie: Fockema Andreae, Studiën over waterschapsgeschiedenis. Idem, Nederlandse staat onder de 
Republiek,Republiek, 49-50. 

47.. 0.a. Te Brake, *Burgers and boeren'. Prak, 'Civil Disturbances and Urban Middle Class'. Van Dijk en Roorda, 'Sociale 
mobiliteitt onder regenten'. 

48.. J. Stuart Mill geciteerd bij Bendix, Work and Authority in Industry, 47, curs, in origineel, mijn vertaling, mh. 
49.. De Swaan, Zorg en de staat, 23-25, dit citaat 24. 
50.. Over de armenzorg op het platteland in de Republiek zijn, met name waar het de feodale en 'feodaloïde' gebieden 

betreft,, nog weinig gegevens voor handen. Het navolgende is gebaseerd op verspreide informatie uit diverse bronnen. De 
Swaan,, Zorg en de staat, 33 en 264 noot 29. Kuiper, Adel in Friesland, 389. Van Nierop, Van ridders tot regenten, 127-
1322 en 173-177. Van Damme, Armenzorg en de staat, 96-102. Van Loo, 'Den arme gegeven...', 26-48. Verrips, En 
bovenboven de polder de hemel, 13-35. 

51.. Het volgende is gebaseerd op: Prak, 'Armenzorg 1500-1800'. Spaans, 'Gift aan de armen'. Van Leeuwen, Bijstand in 
Amsterdam.Amsterdam. Idem, 'Liefdadige giften'. Idem, 'Amsterdam en de armenzorg'. 

52.. Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 158-159. Van Leeuwens studie handelt over de periode 1800-1850, maar er is 
volgenss de auteur geen reden om aan te nemen dat de organisatie en financiering in deze periode wezenlijk verschilden 
vann die in de Republiek. Ibidem, 12. 

53.. Bos, 'Beroepsgebonden onderlinges'. 
54.. Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 162. 
55.. Volgens van Holthoon werden deze praktijken dit tot diep in de negentiende eeuw toegepast: Van Holthoon, 'Armenzorg 

inn Nederland', m.n. 180. Zie ook: Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 91-163. Gouda, Poverty and Political Culture, 
68.. Prak, 'Armenzorg 1500-1800', passim. 

56.. Schama, Overvloeden onbehagen, 576. 
57.. Vgl. Van Tïjn, 'Moderne klassebewustzijn', m.n. 40. 
58.. Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 21. Zie ook: Schema, Overvloeden onbehagen, passim. 
59.. R. Trexler schrijft iets soortgelijks over de bemoeienis van het patriciaat met de zorg voor armen in de vroeg-moderne 

Italiaansee stadstaten: 'Medieval and early modern charity was not only a tool to control the popolo minuto through 
ameliorativee charity; nor can its intent be conceived of as simple Christian love for the less fortunate. It was also an 
instrumentt to preserve political and social authority by maintaining the honor of the elite*. Trexler, 'Charity and the 
Defencee of the Urban Elites', 104. De opvatting dat door publieke werken eer kon worden verkregen kon reeds worden 
aangetroffenn bij de oude Romeinen en in minder mate ook bij de Grieken: Olsthoorn, Eer in de politieke filosofie, m.n. 
107-116. . 

60.. De Wit definieert deze aristocratie als 'een oligarchie van edelen en patriciërs'. De Wit, Strijd tussen aristocratie en 
democratie,democratie, 1. 

61.. Zie b.v. Bruin, Herenwereld ontleed vn. Van Nierop, Van ridders tot regenten. 
62.. Zie b.v. Van Dijk & Roorda, 'Sociale mobiliteit onder regenten'. 

Notenn bij Hoofdstuk 3 
1.. Deze literatuur zal gedeeltelijk in dit en het volgende hoofdstuk in de tekst en noten aan de orde komen. 
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2.. Stuurman, Wacht op onze daden, 87. 
3.. Zie o.a. ibidem, 84-93. De Wit, Strijd tussen aristocratie en democratie, eerste boek. 
4.. Kossmann, Lage Landen, deel 1, 78-94. Daalder, 'Oud-Republikeinse veelheid', m.n. 28-29. Van Genabeek, 

'Afschaffingg van de gilden'. Fockema Andreae, 'Rechtsverhoudingen', 2U-212. Wels, 'Stemmen en kiezen', 314-323. 
5.. Ibidem, 315-317. Kossmann, Lage Landen, deel 1, 79. 
6.. Wels, 'Stemmen en kiezen', 320-321. 
7.. Hoge Raad van Adel, Nederlandse adel, 7-13. 
8.. De Wit, Strijd tussen aristocratie en democratie, 216-311. Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery', 28. 
9.. Voor de heerlijke rechten: Fockema Andreae, 'Rechtsverhoudingen', 211-212. En de oude adel: Hoge Raad van Adel, 

NederlandseNederlandse adel, 7-13. 
10.. Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery', 29, mijn vertaling, mh. De Wit, Strijd tussen aristocratie en 

democratie,democratie, 336-337. 
11.. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 110-114, dit citaat 112. Zie ook De Wit, Strijd tussen aristocratie en 

democratie,democratie, 312-364. 
12.. Ibidem, 342. 
13.. Voor dit hoogst ingewikkelde systeem: Wels, 'Stemmen en kiezen', 323-327. Blok, 'Beschouwingen over het 

kiesstelsel',, 391-403. Overigens werden de eerste leden van de Tweede Kamer in 1815 door Willem persoonlijk 
benoemdd - ook zij waren volgens De Wit voor het merendeel afkomstig uit de oude families. De Wit, Strijd tussen 
aristocratiearistocratie en democratie, 342. 

14.. Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery', 31, mijn vertaling, mh. Volgens Th. van Tijn was 'de economische 
ontwikkelingg onvoldoende [...] om de maatschappij en de opvattingen daaromtrent door elkaar te schudden'. Van Tijn, 
'Modernee klassebewustzijn', 37. 

15.. Duijvendak, 'Boeren en collectieve actie'. Fockema Andreae, 'Rechtverhoudingen', 211-213. 
16.. Van den Bosch, 'Aristocratische levensvormen', 330. 
17.. Lycklama a Nijeholt (1842-1913) was burgemeester van achtereenvolgens Franeker, Leeuwarderadeel, Leeuwarden en 

Rotterdam.. Lycklema è Nijeholt, geciteerd bij: Kuiper, Adel in Friesland, 389, curs, in origineel. 
18.. De Vries, Electoraat en elite, 103. Zie ook o.a. Van Tijn, 'Moderne klassebewustzijn', m.n. 37-41. Brugmans,, 'Standen 

enn klassen'. Robijns, Radicalen in Nederland, 59-67. 
19.. Van Tijn, 'Modern klassebewustzijn', 40. 
20.. Boogman, Rondom 1848, 30. Van Tijn, 'Party Structure', 102-108. 
21.. Het tiendrecht werd in 1872 gedeeltelijk en in 1907 definitief afgeschaft. Fockema Andreae, 'Rechtsverhoudingen', 216 

enn 219-220. 
22.. Overigens was slechts een deel van de veranderingen in de nieuwe Grondwet zelf geregeld. Verschillende wijzigingen, 

waaronderr de vastlegging van details omtrent het nieuwe kiesrecht, zouden later in organieke wetten worden uitgewerkt. 
Enkelee van deze wetten komen later in dit boek nog aan de orde. 

23.. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 117-118. Overigens verschilde het percentage kiezers uit de 'kleine 
burgerij'' van gemeente tot gemeente. Dit was enerzijds een gevolg van het feit dat het percentage van de plaatselijke 
bevolkingg dat tot deze groep behoorde in ieder gemeente anders was. Op het platteland kon ongeveer 20 procent tot de 
kleinee burgerij worden gerekend, terwijl dit percentage in de grote steden op ongeveer 35 procent lag. Giele, & Van 
Oenen,, 'Onderzoek naar de sociale structuur', 182. Anderzijds stelde de Grondwet tot 1887 de eis dat bij het vaststellen 
vann de census rekening gehouden werd met plaatselijke omstandigheden. Volgens De Vries was met dit criterium nogal 
willekeurigg omgesprongen, zodat grote verschillen waren ontstaan. Over het algemeen was de census op het platteland 
veell lager dan in de steden. Opvallend genoeg was de census in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het hoogst van alle 
gemeentenn in Nederland, met als gevolg dat in deze steden respectievelijk slechts 5,6, 7,2 en 8,0 procent van de lokale 
mannelijkee bevolking mocht stemmen, terwijl het landelijke gemiddelde op 10,7 procent lag. De Vries, 
'Censuskiesrecht',, 185-186. 

24.. De Vries, 'Censuskiesrecht', 184. 
25.. Stuurman, Verzuiling kapitalisme en patriarchaat, 114. 
26.. Boogman, Rondom 1848, 105. 
27.. Een uitzondering vormden de verkiezingen van 1853, toen onder invloed van de agitatie tegen het herstel van de 

katholiekee hiërarchie de politieke bemoederen hoog opliepen en de opkomst steeg tot boven de 70 procent. De Jong, Van 
standspolitiekstandspolitiek naar partijloyaliteit, 23-32. Schroor, 'Parlementaire kaart van Noord-Nederland', 194. 

28.. Boogman, Rondom 1848, 105. De stelling van Boogman is recentelijk getoetst door R. de Jong. Op basis van de opkomst 
bijj de verkiezingen in de jaren 1850-1886 in het district Delft komt De Jong tot een genuanceerder beeld: de opkomst bij 
verkiezingenn was tot circa 1870 onder de lagere belastingklassen inderdaad lager, maar er was een duidelijk verschil 
tussenn de katholieke en de protestantse kiezers. Onder protestantse kiezers was het verschil in opkomst tussen de hogere 
enn lagere belastingklassen telkens slechts enkele procenten, terwijl het verschil onder de katholieke kiezers kon oplopen 
tott 20 procent. Het blijft echter onduidelijk of de resultaten van het district Delft representatief zijn voor andere delen 
vann het land. De Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit, 107-113. 

29.. Kuiper, Adel in Friesland, 322. 
30.. Zie bijvoorbeeld: Blok, 'Beschouwingen over het kiesstelsel', 409. Voor Rotterdam: Callahan, Harbor Barons, passim. 

Overigenss meent Callahan dat de politieke en commerciële elite die in Rotterdam na 1823 de dienst uitmaakte een geheel 
nieuwee was. Haar onderbouwing van deze stelling lijkt mij echter niet sterk. Zij schrijft: 'Just one of the men [Willem-I] 
appointedd to the Council [de gemeenteraad, mh] in 1824 had served in the ancien régime Vroedschap (Council). Only 
sevenn others families whose men served Rotterdam before 1850 had any blood or marriage relationship with the regents 
off the old order' (p. 279). Tegen deze onderbouwing zijn verschillende argumenten aan te voeren. De noem hier de twee 
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voornaamste:: 1) Callahan kijkt alleen naar de leden van de vroedschap en niet naar andere regentenfuncties (schout, 
regentt van een weeshuis, etc.) die onder het ancien régime in de stad open stonden voor leden van het patriciaat, om over 
dee functies op gewestelijk en 'nationaal' niveau maar te zwijgen. 2) Callahan vergeet dat het in de Republiek veelvuldig 
voorkwamm dat bij het ontbreken van geschikte kandidaten uit eigen stad (bijvoorbeeld als gevolg van uitsterving van 
regentenfamilies)) patriciërs van elders werden aangetrokken (zie bijvoorbeeld: Kooymans, 'Patriciaat en 
aristocratisering',, 94-97). Bovendien was het verhuizen van patriciërs of van hele patricische families, bijvoorbeeld 
vanwegee een huwelijk of uit zakelijke overwegingen, naar een andere stad geen ongewoon verschijnsel. Anders gezegd: 
hett is niet onwaarschijnlijk dat vele families die tot Callahans 'nieuwe elite' behoorden in de Republiek reeds tot het 
patriciaatt van een andere stad of tot de elite van het gewest of de Republiek konden worden gerekend. Helaas kan 
Callahanss stelling niet met behulp van haar eigen data (in Appendix I van haar boek geeft zij de genealogie van alle 
ledenn van de Rotterdamse gemeenteraad en Kamer van Koophandel in de door haar onderzochte periode; deze gaat 
telkenss echter niet verder terug dan de ouders van deze leden) worden weerlegd, zodat een nieuw onderzoek nodig is. 

31.. Van Riel schrijft over Zuid-Holland, maar er is geen reden om aan te nemen dat dit percentage elders in het land hoger 
lag.. Van Riel, Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme, 140-141. 

32.. De Vries, 'Censuskiesrecht', 184 en 219. 
33.. Boogman, Rondom 1848,159. 
34.. Ibidem, 28. 
35.. Beekelaar, 'Eerste Kamer van 1830-1848', 117-135. 
36.. Boogman, 'Achtergronden en algemene tendenties van het buitenlands beleid', 57. Volgens Brugmans gold dit in zekere 

zinn ook voor de lagere ambtenaren. Zij werden 'jong gerekruteerd [...] uit de betere standen ten einde al schrijvende tot 
dee hoogste rangen op te klimmen. De lage bezoldiging van de ambtenaren, ook de hogere [...] wijst erop, dat zij niet 
volledigg van hun salaris behoefden te leven.' Brugmans, 'Standen en klassen', 40. 

37.. Ministers: I. Seeker, Ministers in beeld - De sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990), 
(Leiden,, 1991), 51-55. Eerste Kamerleden: B.H. van den Braak, De Eerste Kamer - Geschiedenis, samenstelling en 
betekenis,betekenis, (Den Haag, 1998), 120-121, 179, 229 en 232. Parlement en kiezer, (Den Haag, v.j.). Tweede Kamerleden: 
J.ThJ.. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof- De maatschappelijke herkomst van Tweede-Kamerleden tussen 
18491849 en 1970, (Weesp, 1983), 47 

38.. De andere belangrijke, maar voor dit betoog minder relevante machtsverschuiving betrof die in de verhouding tussen de 
vanoudss dominante kustprovincies (Holland, Zeeland en in mindere mate Utrecht) en de buitengewesten. Ondanks het 
feitt dat de positie van de buitengewesten na de totstandkoming van het Koninkrijk in 1814 aanzienlijk was versterkt en 
bijvoorbeeldd de formele discriminatie van de katholieke zuiderlingen was opgeheven hadden hun vertegenwoordigers in 
dee nationale politiek steeds genoegen moeten nemen met een rol op het tweede plan. (Van Tijn, 'Party Structure', 102-
108)) Deze achterstelling was ook merkbaar geweest in de economische politiek en het infrastructurele beleid dat in de 
eerstee helft van de eeuw door de Nederlandse overheid was gevoerd. De Hollandse en met name Amsterdamse 
aristocratiee had in deze periode door middel van haar grote invloed op het overheidsbeleid de economische ontwikkeling 
vann de buitengewesten altijd zoveel mogelijk proberen te beletten, bang als zij was dat een dergelijke ontwikkeling ten 
kostee zou gaan van de stapelmarkt die haarzelf altijd zoveel voordelen had verschaftt (Smits, Nederlandse dienstensector, 
passim).. De frustratie over de deze achterstelling vond een vruchtbare bodem gevonden in de liberale stroming die tegen 
hett midden van de negentiende eeuw in Nederland ontstond. Veel aristocraten uit Overijssel, Gelderland, Groningen en 
hett katholieke Brabant sloten zich gaandeweg bij Thorbecke en zijn geestverwanten aan met als gevolg dat de liberale 
stromingg zich volgens J.C. Boogman meer en meer ontpopte als 'een emancipatiebeweging van de buitengewesten 
tegenoverr het nog steeds toonaangevende Holland met zijn machtige commerciële en financiële belangengroeperingen' 
(Boogman,, Rondom 1848, 30. Van Tijn, 'Party Structure', 102-108). De hervorming van het staatsbestel die Thorbecke 
enn zijn medestanders in 1848 wisten af te dwingen bracht deze emancipatie, onder meer omdat het nieuwe kiesstelsel de 
positiee van het platteland en de provinciale steden in het parlement aanzienlijk versterkte. Daalder, 'Consociationalism, 
Centree and Periphery*, 35-37. 

39.. Boogman, Rondom 1848, 15-16. 
40.. Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, 118-123. 
41.. O.a. BISssing, 'Liberalisering der Nederlandse handelspolitiek', 336. 
42.. Fasseur, 'Nederland en Nederlands-Indië', 166-168. Idem, Kultuurstelsel en koloniale baten, 37-42. 
43.. Fasseur, Kultuurstelsel, 150-169. Bruin, Herenwereld ontleed, 57-58. 
44.. In de loop van de jaren veertig had men in Rotterdamse kringen tevens de hoop op herstel van de stapelmarkt opgegeven 

enn was men zich meer en meer gaan toeleggen op de ontwikkeling van de transitohandel. De Vries, Amsterdam-
Rotterdam,Rotterdam, 71-79, Callahan, Harbor Barons, passim. Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, 108-126. Van Tijn, 'Party 
Structure',, 112. 

45.. Zie: Van Koetsveld, Onze politieke partijen, 546-547. 
46.. Voor Friese adel: Kuiper, Adel in Friesland, 203. Voor de herenboeren: Westerman, Graanrepubliek. 
47.. De Vries, Amsterdam-Rotterdam, passim en Smits, Economische groei en structuurveranderingen, 202-237. Boogman, 

RondomRondom 1848, 9-23. 
48.. Quack, Herinneringen, 75. Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 103-108, 115 en 148-151. 
49.. Van Tijn, 'Party Structure', 113. 
50.. Zie bijvoorbeeld: Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 116-117 en I42n. Zie ook: De Wit, Thorbecke en 

dede wording van de Nederlandse natie, m.n. 96-107. 
51.. Zie b.v.: Stuurman, Wacht op onze daden, m.n. 171-207. 
52.. De komst van een landelijke wet was noodzakelijk, omdat de nieuwe Grondwet van 1848 dit eiste. Melief, Strijd om de 

armenzorg,armenzorg, m.n. 159-212. Van Leeuwen, 'Armenzorg 1800-1912', 283-288. 
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53.. Reinsma, Verval van het Cultuurstelsel, 157. Zie ook: Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 241-242- Fasseur, 
'Nederlandd en Nederlands-Indië', 168-169. Overigens was de verschuiving in de politieke machtsverhoudingen niet de 
enigee oorzaak van de ondergang van het cultuurstelsel. Zie voor de verschillende verklaringen onder meer: Reinsma, 
Cultuurstelsel,Cultuurstelsel, 8-10 en Fasseur, Kultuurstelsel, o.a. 204-205. 

54.. De Jonge, Industrialisatie in Nederland, 320-324. 
55.. Smits, Economische groei en structuurveranderingen, passim. 
56.. Zie voor de modernisering van de Rotterdamse haven: Hintzen, Rotterdam en de eeuw van het goede geweten, 157-167. 

Enn die van de Amsterdamse haven: De Vries, Amsterdam als brandpunt, 28-30. 
57.. Voorzover er rond het midden van de eeuw transport per trein bestond beperkte dit zich voornamelijk tot het vervoer van 

passagierss in het westen van het land. Pogingen van particulieren om het railsnet uit te breiden waren keer op keer 
gestuitt op het verzet van vooral de Amsterdamse handelselite, met als gevolg dat de totale lengte van de spoorwegen in 
18500 nauwelijks 175 kilometer bedroeg. Hierin kwam pas verandering toen de overheid zich na 1860 actief met de 
spooraanlegg ging en mocht bemoeien. Zie voor het aanvankelijke verzet van de Amsterdamse kooplieden en reders o.a. 
Dee Vries, 'Welbespraakt reiziger', m.n. 277. 

58.. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 226-228. Smits, Economische groei en structuurveranderingen, 167-168. 
59.. Smits schrijft hierover: 'Infrastructurele en vervoerstechnische ontwikkelingen in de periode 1850-1880 hadden 

processenn van schaalvergroting en markt integratie tot gevolg, waardoor de economische ontwikkeling nieuwe impulsen 
kreeg.'' Ibidem, 268. 

60.. Zie hiervoor o.a. De Goey & Van de Laar, 'Scheepsfinanciering'. 
61.. Bos, 'Van periferie naar centrum', m.n. 85-86. 
62.. Van Lennep, Late regenten, 60-61. 
63.. Schijf komt tot deze opsomming door te onderzoeken welke personen in dat jaar twee of meer topfuncties (directeur, 

commissariss en vergelijkbare posities) vervulden in grote Nederlandse ondernemingen. De lijst is dus geen uitputtende 
opsommingg van alle machtige personen in het bedrijfsleven in die tijd, maar geeft wel een duidelijk inzicht in de 
heersendee machtsverhoudingen daarin. Schijf, Netwerken van een financieel-economische elite. 

64.. Deze hypothese is eerder opgeworpen, maar bij mijn weten nooit onderzocht, door Klein, 'Traditionele ondernemers en 
economischee groei'. 

65.. Smits, Economische groei en structuurveranderingen, 270. 
66.. Bronnen: Bijlage 1, Lijsten 1.1 en 1.2 
67.. De Hen, 'De industrialisatie van Nederland', 6-8. 
68.. Van Schelven, 'Schering en inslag'. 
69.. Ibidem, 22-26. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 74-81 en 201-204. Hospers, 'De NHM en de Twentse 

textielindustrie'. . 
70.. Van Schelven, 'Schering en inslag', 22-24. 
71.. Zie voor de sociale achtergrond van deze ondernemers de Lijst LI en 1.2 in Bijlage 1. 
72.. Zie b.v.: Trompetter, 'Politieke activiteiten van Twentse textielondernemers*. 
73.. Zie Lijst 1.1 in Bijlage 1. 
74.. Voor de familie-Stork: Stork, Geslacht Stork. Nederland's patriciaat, N°. 10. Voor de innige contacten van de familie 

Storkk met verschillende aanzienlijke Hollandse families o.a.: Mees, Man van de Daad. Zie ook de lijsten van de 
financieel-economischefinancieel-economische elite in 1886 en 1902, waarop zowel Charles Theodorus en Dirk Willem voorkomen (Lijsten 1.1 
enn 1.2 in Bijlage 1). 

75.. De Vries, Electoraat en elite, 91. 
76.. Een anonieme tijdgenoot, geciteerd bij Bruin, Herenwereld ontleed, 10. In haar boek Leven op stand schrijft I. Montijn, 

datt er in 'hogere kringen' een algemeen dédain bestond voor geld (p. 21). In zijn algemeenheid lijkt mij deze observatie 
niett juist. Geld was in deze kringen verwerpelijk, wanneer het op een 'onjuiste' manier was verkregen of op te opzichtige 
wijzee werd besteed Wat 'te opzichtig' was wordt door Montijn in haar boek overigens prachtig beschreven aan de hand 
vann een aantal voorbeelden. 

77.. Voor kredieten van Hollandse bankiershuizen kwamen deze ondernemers meestal niet in aanmerking. Tot voor enkele 
jarenn werd aangenomen dat dit voor alle Nederlandse industriëlen gold. Volgens auteurs als Brugmans en De Jonge was 
dezee weigering dan ook een van de belangrijke oorzaken voor de vertraging van de Nederlandse industrialisering. Recent 
iss dit beeld onder anderen door Jonker overtuigend bekritiseerd. Volgens hem is tegenover ieder voorbeeld van 
weigeringg een voorbeeld van toekenning te plaatsen en speelden andere factoren een veel belangrijkere rol. Jonkers 
voorstellingg van zaken is echter te algemeen: uit de voorbeelden die hij zelf aandraagt blijkt wel dat het vooral aan de 
handell en scheepvaart gelieerde sectoren waren die voor financiering in aanmerking kwamen. Andere industrieën en 
voorall de industrieën die voor de binnenlandse markt produceerden en gebaat waren bij protectionistische maatregelen 
lijkenn weldegelijk grote moeite te hebben gehad met het verkrijgen van langlopende kredieten. Zie bijvoorbeeld: De 
Hen,, Actieve en re-actieve industriepolitiek. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. De Jonge, Industrialisatie in 
Nederland.Nederland. Jonker, 'Lachspiegel van de vooruitgang'. 

78.. Weber, Wirtschqftsgeschichte, 238, mijn vertaling, mh. 
79.. Ibidem, 239, mijn vertaling, mh. 
80.. Collins, Max Weber, 83 e.v. 
81.. Weber, Wirtschqftsgeschichte, 23%. 
82.. Idem, Wirtschaft und Gesellschqfi, 95-97, en 642-650. Zie ook: Gerth & Wright Mills, 'Introduction: The Man and His 

Work',, 66-67. 
83.. Collins, Weberian Sociological Theory, 21-26. 
84.. Zie b.v.: Giddens, Thought of Max Weber, 44-45. 
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85.. Weber, Protestantische Ethik. 
86.. Mem, Wirtschqftsgeschichte, 239-240. Zie voor een vergelijkbare opsomming: Idem, Wirtschqft und Gesellschqft, 31-

121,, m.n. 94-95. Overigens onderscheidt Weber zes kenmerken en niet vijf. Twee van deze kenmerken zijn in de tekst 
echterr samengevoegd. 

87.. In zekere zin is dus ook het rationele kapitalisme een vorm van politiek kapitalisme. Het voortbestaan ervan is immers 
afhankelijkk van een specifieke politieke constellatie. Het grote verschil met andere vormen is echter gelegen in de 
formelee afwezigheid van privileges en monopolies: iedereen is in principe vrij goederen en diensten te produceren, 
verhandelenn en verwerven. In de praktijk is het tijdstip waarop deze vrijheid wordt gesanctioneerd natuurlijk van grote 
betekenis,, omdat de eerder genoten privileges sommigen een voorsprong geven die later moeilijk is in te lopen. Zo 
beschouwdd brengt paradoxaal genoeg niet elke 'liberalisering' de vrije markt dichterbij en kan zij dus een wapen zijn 
voorr hen die de ontwikkeling van een vrije markt juist willen beletten. 

88.. Weber, Wirtschqftsgeschichte, 240. 
89.. Zie voor het 'moderne' karakter van de economie van de Republiek: Hoofdstuk 2, noot 2. 
90.. Weber, Wirtschqft und Gesellschqft, 538, mijn vertaling, mh. 

Notenn bij  Hoofdstak 4 
1.. De titel van dit hoofdstuk is ontleend van Jacques de Kadt. In een gelijknamig essay uit 1936 bespreekt De Kadt de visie 

vann Johan Huizinga op de dreigende ondergang van het 'deftige conservatief-liberalisme' als gevolg van de opmars van 
hett fascisme in Nederland in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het essay is afgedrukt in: Brands, Havenaar & 
Tromp,, J. de Kadt - De deftigheid in het gedrang. 

2.. Algemeen Handelsblad, ochtendblad, 25 augustus 1885. 
3.. De Amsterdammer, ochtendblad 27 augustus 1885. 
4.. De Rooy, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, (Bussum, 1971), 39. 
5.. Bruin, Herenwereld ontleed, 28. 
6.. De Rooy, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, 56-91. 
7.. De Jonge, 'Economisch leven in Nederland', 40. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 288-290. 
8.. Ibidem, 290-305. Van Tijn, 'Sociale leven in Nederland', 82-83. 
9.. De Jonge, 'Economisch leven in Nederland', 43. 
10.. Van Tijn, 'Negentiende eeuw', 234-239. 
11.. Idem, 'Sociale leven in Nederland', 82-83. 
12.. Giele, Kwaad levert, deel 1, xviii. 
13.. Ibidem, xxiü. Zie voor de levensomstandigheden in de Jordaan: De Rooy, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, 56-

57.. Voor dezelfde ontwikkeling in Rotterdam: Van Dijk, Rotterdam 1810-1880, 202-203. Manneke, Uit oogpunt van 
policie,policie, 50-55. 

14.. De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 25. Nog in 1899 leefde in Rotterdam 58 procent van de bevolking in 
eenn eenkamerwoning (landelijk: 23 procent). Hintzen, Rotterdam en de eeuw van het goede geweten, 223. 

15.. Bouman & Bouwman, Groei van de grote werkstad, 31. Bouman en Bouman tekenden aan het begin van de jaren vijftig 
vann deze eeuw de ervaringen op van een aantal personen die zich aan het einde van de negentiende enn het begin van de 
twintigstee eeuw in Rotterdam hadden gevestigd. 

16.. Ibidem, 32. 
17.. Giele, Kwaad leven, I, xxiv-xxv. 
18.. Van Tijn, 'Sociale leven in Nederland', 92. 
19.. Van Genabeek, Met vereende kracht risico's verzacht, 126-132. 
20.. Hueting, De Jong & Neij, Naar groter eenheid, 16-17. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, 16-17. 
21.. Voor Patrimonium: Ibidem, 19-20. Van Tijn, 'Sociale leven in Nederland', 92-93. Voor de vroege katholieke 

arbeidersbeweging:: Ubink, 'Katholieke arbeidersorganisaties'. 
22.. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, 19-20. 
23.. 'Verslag en mededeelingen aangaande de St Josephsgezellenvereniging* (1870), geciteerd bij: Ubink, 'Katholieke 

arbeidersorganisaties',, 49. 
24.. Zie bijvoorbeeld: Van Tijn, 'Progressief-liberalen in Nederland', 184-188. 
25.. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, 95-%. 
26.. De Rooy, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, passim, dit citaat 90. 
27.. Van Tijn, 'Moderne klassebewustzijn', 40. 
28.. Zo schrijft Brugmans over Amsterdam: 'in deze jaren kwam er toch iets geheel anders over de massa, een beginnend 

principieell verzet tegen de bestaande maatschappelijke orde als zodanig'. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, deel 
6,, 157. 

29.. Tot halverwege de jaren tachtig was van liberale /rar/r/vorming in de huidige betekenis van het woord nog geen sprake. 
Ziee de volgende paragraaf. 

30.. Zie voor de sociaal-liberalen en hun opvattingen: Taal, Liberalen en Radicalen, 15-42. Dudink, Deugdzaam liberalisme. 
31.. Zie voor het Comité: Van Tijn, 'Progressief-liberalen in Nederland', 184-188. 
32.. Dudink, Deugdzaam liberalisme, passim. Taal, Liberalen en Radicalen, 39-42. 
33.. Seeker, 'Tak van Poortvliet', 67. 
34.. Voor biografische gegevens van de sociaal-liberale leiders: Biografisch woordenboek van Nederland, Biografisch 

woordenboekwoordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, Taal, Liberalen en Radicalen, 30-39 en de 
verschillendee bijdragen in: Van der List & Van Schie, Van Thorbecke tot Telders. 

35.. Van Riel karakteriseert de nieuwe kiezers als volgt: 'Veelal een paar jaar H.B.S., een bescheiden kennis van vreemde 
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talenn en het ontbreken van geschikte functies, enigermate redelijk betaald, voor dit tot bescheiden pretenties aanleiding 
gevendd niveau van opvoeding en ontwikkeling'. Van Riel, Nederlandse liberalisme, 109. Zie ook: Stuurman, Verzuiling, 
kapitalismekapitalisme en patriarchaal, 125-129. 

36.. Strikt genomen is deze karakterisering van het Réveil niet geheel juist, althans niet compleet- Volgens D. Bos was de 
Réveill beweging gekant 'tegen de gevoelsarmoede van het verlichtingsgeloof- maar ook van de traditionele orthodoxie'. 
Inn zin bestond er paradoxaal genoeg een zekere verwantschap tussen de Réveilbeweging en de zogenoemde 'Groninger 
Godgeleerden',, een tamelijk vrijzinnige stroming in de Hervormde Kerk in de eerste helft van de negentiende eeuw. Bos» 
InIn dienst van het Koninkrijk, o.a. 136-138, dit citaat 459. 

37.. E. Kluit noemt verder nog de volgende aristocratische families die via één of meer telgen bij de Réveil beweging waren 
betrokken:: Amsterdam: Boissevain, De Clercq, Van Eeghen, Gildemeester, Hartsen, Hooft Graafland, Koenen, Van 
Lennep,, Van Loon, De Marez Oyens, Van Marselis Hartsinck, Oyens, Teding van Berkhout, Waller, Westendorp, 
Willink;; Rotterdam: Bichon van üsselmonde, Messchert, Van Oordt, Van Vollenhoven, Van Zuylen van Nijevelt; Den 
Haag:Haag: Van Bylandt, Elout van Soeterwoude, Gevers, Van Houvcn, Van der Kemp, Mackay, De Money, Slingendonck. 
Kluit,, Protestantse Réveil in Nederlanden daarbuiten, passim. 

38.. Van Maarseveen, Nicolaas Gerard Pierson, 8-10. 
39.. Onder deze niet-Hollandse aristocraten bevonden zich onder anderen telgen uit de volgende geslachten: Gelderland: 

Aylvaa van Pallandt, Berch van Heemstede, Borch van Verwolde, Brantsen (van Wielbergen en B. van Zijp), Van Lynden 
(vann Sandenburg), Mackay. Overijssel: Van Dedem. Friesland: Van Asbeck, Van Heemstra. Groningen: De Savornin 
Lohman,, Thomassen a Thuessink. Zeeland: De Brauw, De Jonge. De namen: Reinsma, 'Invasie der kerkelijken', 
Bijlage.. De plaats van herkomst van de Kamerleden of de 'staroplaats' van hun respectieve familie is telkens ontleend 
aann Neder land's adelboek en Nederland's patriciaat. 

40.. De nieuwe grondwet gaf kerkgenootschappen de vrijheid zelf kerkordelijke bepalingen op te stellen ofte wijzigingen. 
Dee democratisering van de Hervormde Kerk was het resultaat van de herziening van het Algemeen Reglement in 1852. 
Bos,, In dienst van het Koninkrijk, 251. 

41.. Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 372. 
42.. Ibidem, 379-380. 
43.. Inmiddels had zich ook een deel van de zogenaamde 'Afgescheidenen' bij de antirevolutionairen aangesloten. Deze 

groepp van voornamelijk 'kleine luyden' hoofdzakelijk afkomstig uit het noorden van het land had vanwege haar 
orthodox-religieuzee opvattingen de Nederlands-hervormde Kerk al in 1834 de rug toegekeerd. Bos, In dienst van het 
Koninkrijk,Koninkrijk, 120-121 en passim. 

44.. Het petitionnement was georganiseerd in samenwerking met de katholieken, die echter ondanks hun veel grotere 
'potentieel'' - ruim tweevijfde van de totale Nederlandse bevolking was katholiek - 'slechts' 164 duizend 
handtekeningenn wisten op te halen. Oud, Honderd jaren, 110. 

45.. Taal, Liberalen en radicalen, 85. Bymholt, Geschiedenis der arbeidersbeweging, 364-365. 
46.. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, deel 1, 694-695. 
47.. Om een snelle uitbreiding mogelijk te maken, maar uitputtende debatten te vermijden, werd een bijzonder artikel in de 

Grondwett opgenomen, dat vanwege zijn rekbaarheid in de wandelgangen het 'Caoutchouc-artikel' werd genoemd. Het 
artikell kende het kiesrecht toe aan 'mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die door de kieswet te bepalen 
kentekenenn van geschiktheid en maatschappelijke welstand' bezaten. Om een nadere invulling te geven aan dit artikel 
werdd een voorlopig kiesreglement ingevoerd, dat het kiesrecht, net als vóór de Grondwetswijziging, aan een census 
bond,, zij het een lagere dan voorheen. Oud, Honderd jaren, 135. 

48.. De Vries, 'Censuskiesrecht', 213-216. 
49.. Volgens Oud vormden de liberalen in deze periode 'een eenheid in het negatieve. Zij zijn antiklerikaal en 

antisocialistisch,, maar daarmee is ook alles gezegd Vooruitgang en behoud zijn in hun rijen in allerlei schakering 
vertegenwoordigd.'' Oud, Honderd jaren, 141. 

50.. In de jaren tachtig groeide het aantal afdelingen van Patrimonium in Friesland explosief: van 9 in 1886 naar 29 in 1891. 
Daarmeee werd Friesland het belangrijkste steunpunt voor de vakbond. Kruithof; 'Trouw aan het beginsel', 372. 

51.. Kuiper schrijft hierover: 'In de jaren 1880 vond er een ware uittocht der gegoeden plaats en werden'de kasteelen 
ontruimd,, de magazijnen gesloten, de fornuizen gedoofd.' Kuiper, Adel in Friesland, 403. 

52.. Langeveld, 'Protestantsche christenen', 118-120. Litten, 'Geografische verdeeling der politieke partijen', 50-51. 
53.. Kater geciteerd bij: Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, 63. 
54.. De belangrijkste concessie was de erkenning onder voorwaarden van het stakingsrecht van arbeiders. Op verschillende 

terreinenn werd een beslissing echter uitgesteld. Langeveld, 'Protestantsche christenen*. Meer over dit congres in § 5.4. 
55.. Oud, Honderd jaren, 152. Zie voor een uitgebreid verslag van de perikelen rond het ontwerp-kieswet-Tak van Poortvliet' 

Vann Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, IL 1 -76 en Taal, Liberalen en radicalen, 230-318. 
56.. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, IL 76n. De ondertekenaars van het Manifest waren: W.G. baron 

Brantsenn van de Zijp, W.K.F.P. graaf van Bylandt, A. baron van Dedem, G. baron van Dedem, B.J. baron Lintelo de 
Geerr van Jutphaas, U.H. Huber, Jhr A.F. de Savornin Lohman, JE. baron Mackay, T.P. baron Mackay, J.E.N, graaf 
Schimmelpenninckk van der Oye. Het Manifest is afgedrukt in De Standaard, 28 maart 1894. 

57.. Taal, Liberalen en radicalen, 330-350. Zo schoof bijvoorbeeld de Rotterdamse kiesvereniging 'Vooruitgang' R.P. Mees, 
G.H.. Hintzen, A. Plate, W.A. Viruly Verbrugge en zelfs de Amsterdammer J.G. Gleichman naar voren, allen afkomstig 
uitt vooraanstaande handels- en bankiersgeslachten. Ibidem, 343. 

58.. Koetsveld, 'Christelijk Historische Unie'. Suttorp, De Savornin Lohman, 117-120 en 202-208. 
59.. Ter Spill, 'Vrij-liberale partij'. Van Schie, 'Bond van Vrije Liberalen'. 
60.. Stuurman, Wacht op onze daden, 89-93. Desondanks bestonden er tussen de verschillende groepen natuurlijk 

aanzienlijkee machtsverschillen (nationale vs. gewestelijke elites, gewestelijke vs. lokale elites, etc.) die inderdaad tot de 
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belangrijkstee onderliggende oorzaken van de strijd gerekend konden worden. Zie voor de strijd tussen aristocraten en 
democraten,, en de in veel gevallen vage betekenis van deze begrippen in de jaren tachtig en negentig van de achttiende 
eeuww o.a. Klein, Patriots republikanisme, m.n. 227-258. Zie ook: Schama, Patriotten en bevrijders en De Wit, Strijd 
tussentussen aristocratie en democratie. De Wit trekt de tegenstelling tussen aristocraten en democraten door tot de 
Grondwetswijzigingg van 1848. Bij hem (en in zekere zin ook bij Schama) is niet geheel duidelijk of de aristocraten nu 
wèll of niet gelijk te stellen waren aan een specifieke sociale categorie. 

61.. Ten onrechte meent Stuurman dat aan het gebruik van deze oude begrippen in deze periode een einde kwam ( Wacht op 
onzeonze daden, m.n. 283-318). Dit gold wellicht voor de politiektheoretische verhandelingen die in zijn studie centraal 
staan,, maar niet voor de dagelijkse politieke praktijk. 

62.. 'Manifest der Oud-Liberalen',, afgedrukt in: Nieuwe Rotterdamsche Courant,, 18 februari 1905. 
63.. Zie voor een beschrijving van de districten de jaargangen van Parlement en kiezer. 
64.. Uit onderzoek van Stuurman blijkt dat de CHU in de jaren tien de meeste stemmen (40 procent of meer) kreeg in de 

volgendee districten: Harlingen, Franeker, Dokkum, Meppel, Zwolle, Apeldoorn, Haarlem, Katwijk, Bodegraven, 
Schiedamm en Goes. Hoewel het ook hier veelal om oude, maar tweederangs handelssteden gaat, ziet Stuurman in deze 
verdelingg van CHU-bolwerken echter 'geen duidelijk geografisch patroon'. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en 
patriarchaat,patriarchaat, 264-265. 

65.. Zie Bijlage 1, Lijsten 2.1 en 3.1. 
66.. 1894: Handelingen, IL 'Leden van de Tweede Kamer', 1894-1895, 1895-1896 en 1896-1897. Taal, Liberalen en 

radicalen.radicalen. 1897-1918: Parlement en kiezer, 1914-1915. 
67.. Zie bijvoorbeeld: Verwey-Jonker, 'Emancipatiebewegingen'. Van Doorn, 'Emancipatie der Nederlandse rooms-katho

lieken'.. Goddijn, Katholieke minderheid en protestantse dominant. Thurlings, Wankele zuil. 
68.. Bosch, 'Aristocratische levensvormen'. Voor het nog altijd grote landbezit van deze Limburgse edelen in de tweede helft 

vann de negentiende eeuw: Van der Wielen, 'Sociale toestanden ten plattelande', 441-442. Kikkert, Geen revolutie in 
Nederland,Nederland, 114-115. 

69.. Ibidem, 114. 
70.. Anders dan bij de beide andere nog te bespreken katholieke aristocratieën had dit echter niet geleid tot een economische 

integratiee van Limburgse adel in de nationale economische elite. Zo komt in de lijsten van de financieel-economische 
elitee van 1886 en 1902 geen enkele Limburger voor. Zie Bijlage 1, Lijsten 1.1 en 1.2. 

71.. Duyvendak, Rooms, rijk  en regentesk, passim. 
72.. Uitzonderingen vormden een aantal enclaves die niet onder gezag stonden van de Staten-Generaal en waarin een aantal 

katholiekee families (o.a. Verheijen, De la Court en Borret) al vóór 1795 tot de politieke bovenlaag behoorden. Ibidem, 
98-99. . 

73.. Ibidem, passim. 
74.. Tijdens de Opstand hadden de katholieken een belangrijke rol gespeeld in het verzet tegen de Spanjaarden. De 

burgemeesterr van Haarlem tijdens het Beleg van de stad in 1573, Pieter Kies, was zelfs een belijdend katholiek geweest. 
Vann Lennep, Late regenten, 223. 

75.. Van der Ree-Scholtens, Geschiedenis van Haarlem, m.n. 202-206, 365-367 en 514-516. 
76.. Door het ontbreken van een omvangrijke katholieke achterban in het overwegend protestantse westen van het land was 

dee toegang tot het parlement voor de Hollandse katholieke aristocraten aanvankelijk een probleem. Naarmate de 
katholiekee volksvertegenwoordigers zich in de tweede helft van de negentiende eeuw meer en meer als aparte politieke 
groeperingg gingen profileren werden voor de Hollandse aristocraten echter met enige regelmaat enkele zetels in 'zekere' 
Brabantsee districten ingeruimd. Van Kempen, 'Een consoliderend gewest', 46. Zie ook Bijlage 1, Lijst 3.4. 

77.. Zie Bijlage 1, Lijst 1.2. Bij de berekening van het percentage katholieken zijn de ondernemers waarvan de godsdienst 
onbekendd was niet meegeteld. 

78.. Schijf, Netwerken van een financieel-economische elite, Bijlagen 1, 2 en 3. 
79.. Van Lennep, Late regenten, 222-228. Op de ledenlijst van het gilde, die in 1955 door de katholieke, Hollandse 

aristocraatt H.F. Heerkens Thijssen (die zelf evenals zijn vader gildelid was) werd gepubliceerd, prijkt een groot aantal 
namenn van vooraanstaande personen. De hieronder vermelde personen waren lid van het St Jacobsgjlde in Haarlem én 
warenn volksvertegenwoordiger en/of behoorden tot de financieel-economische elite in 1886 en/of 1902. Achter de namen 
vann deze personen is steeds hun woonplaats vermeld. Achter de namen van de katholieke Tweede Kamerleden is tevens 
hett district vermeld waarin zij werden gekozen en, indien bekend, hun (voormalig) beroep. Rooms-katholieken: Tweede 
Kamerleden:: C.C.M.H. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky [Roermond, Kamerlid voor Sittard], D.A.P.N. Kooien 
[Denn Haag, Kamerlid voor Grave (Brabant), advocaat &  schoolopziener], L.P.M.H. baron Michiels van Verduijnen [Den 
Haag,, f.e.-elite 1902, Kamerlid voor Breda, secretaris-generaal Hof van Arbitrage, commissaris diverse ondernemingen], 
E.R.H.. Regout [Den Haag, Kamerlid voor Helmond], A.B.G.M. van Rijckevorsel [Den Haag, Kamerlid voor 
Oosterhout,, commissaris diverse ondernemingen], H.J.A.M. Schaepman [Utrecht, Kamerlid voor Almelo, priester], 
J.T.M.. Smits van Oyen [Eindhoven, Kamerlid voor Eindhoven], Jhr. V.E.L. de Stuers [Den Haag, Kamerlid voor Weert, 
advocaatt & ambtenaar], L.F.J.M. baron van Voorst tot Voorst [Velp, Kamerlid na afschaffing districtenstelsel}. Eerste e 
Kamerleden:: Jhr H.P.C. Bosch van Drakestein [Nieuw-Amelisweerd], Jhr P.J.J.S.M, van der Does de Willebois [Den 
Bosch],, J.N.J.E. Heerkens Thijssen [Haarlem, commissaris, later commissaris-voorzitter van de Centrale Werkgevers 
Risicobank],, W.M. van Lanschot [Vught], Jhr G.A.H. Michiels van Kessenich [Reymersbeek], L.H.W. Regout [Rome], 
Jhrr F.X.A. Verheven [Den Bosch], J.J.G. baron van Voorst tot Voorst [Arnhem], W.S.J. Waterschoot van der Gracht 
[Scheveningen].. Conservatief-liberalen: Tweede Kamerleden: W.H. de Beaufort [Leusden, f.e.-elite 1886 en 1902], Jhr 
J.. Röell [Den Haag], Jhr F.W. van Styrum [Haarlem]. Eerste Kamerlid: E.N. Rahusen [Amsterdam, f.e.-elite 1886 en 
1902].. CHU: Tweede Kamerleden: Jhr J.E. Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht [Utrecht, f.e.-elite 1902], F.D. 
graaff Schimmelpenninck [Baarn]. Eerste Kamerlid: Jhr N.C. de Gijselaar [Wassenaar]. ARP: Tweede Kamerlid: Th. 
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Heemskerkk [Utrecht]. Overigen financieel-economische elite 1886 en 1902: C.RB. Boot Pen Haag], Jhr J.W.M. 
Schorerr [Middelburg], G. van Tienhoven [Amsterdam] en F.Th. Westerwoudt [katholiek, Amsterdam]. Bronnen: leden 
vann het gilde: Heerkens Thijssen, 'Geschiedenis van het Haarlemse St. Jacobsgilde', 100-146. Bijzonderheden 
katholiekee Tweede Kamerleden: Parlement en kiezer. Zie voor alle overige gegevens Bijlage 1 van dit boek. 

80.. WHlox, Schaepman als staatsman, deel 2: 491-509 en deel 3: 7-51. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, dit citaat 
451. . 

81.. De interpretatie die onder anderen A. Lijphart en H. Daalder hebben gegeven van de rol die de confessionele elites in het 
process van verzuiling hebben gespeeld is dan ook niet geheel juist. Beide auteurs menen dat de verzuiling door deze 
elitess werd gewild en actief en welbewust werd nagestreefd. Daalder gaat zelfs nog een stapje verder. Hij beschouwt met 
namee de confessionele elites als de dragers van een cultuur van 'plooien en schikken', die in de Republiek zou zijn 
ontstaann als reactie op de grote religieuze verdeeldheid in de eeuwen na de Reformatie. Toen deze verdeeldheid in de 
tweedee helft van de negentiende eeuw opnieuw opspeelde zou de strijd tussen de verschillende religieuze 
bevolkingsgroepenn door de elites op de oude vertrouwde wijze zijn 'gepacificeerd' door tedere groep de mogelijkheid en 
dee financiën te geven om haar eigen doelen te verwezenlijken. Maar lang niet de gehele confessionele elite was 
voorstanderr van de verzuiling. Dit gold bijvoorbeeld voor de aristocraten van de CHU, die het bestaan van strikt 
confessionelee partijen in de Nederlandse politiek als een tijdelijk verschijnsel beschouwden. De vorming daarvan was 
volgenss hen slechts nodig geweest om de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs af te dwingen. Wanneer de 
Schoolstrijdd eenmaal zou zijn opgelost, zo verklaarde bijvoorbeeld hun leider Jhr. A.F. de Savornin Lohman al in 1886 
inn de Tweede Kamer, zouden zich 'op natuurlijke wijze partijen vormen ter oplossing van de strijd der verschillende 
maatschappelijkee belangen, die dan weer op den voorgrond zullen kunnen treden' (Oud, Honderd jaren, 132). Volgens 
M.. Duyvendak was een belangrijk deel van oude katholieke elite van Noord-Brabant zelfs tegen de verzuiling van het 
onderwijss - toch een van de pijlers van de confessionele strijd. Duyvendak, Rooms, rijk of regentesk, 148-162. 

Notenn bij  Hoofdstuk 5 
1.. Rimlinger, Welfare Policy, 112-122. 
2.. Recht voor allen, 21 april en 26 mei 1883. 
3.. Zie bijvoorbeeld: Van Holthoon, 'De armenzorg in Nederland'. 
4.. Giele, Kwaad leven, passim. Voor het verband tussen de sociale onrust en de parlementaire enquête: Taal, Liberalen en 

radicalen,radicalen, 119-120. 
5.. Giele, Kwaad leven, xii. 
6.. Maarseveen, 'N.G. Pierson', 105. Idem, Nicolaas Gerard Pierson. Voor zijn aanzien in hoogste kringen: 200-204. Te 

Velde,, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 138-140. 
7.. Pierson, Sociale quaestie,, 24. 
8.. Ibidem, 29. 
9.. Ibidem, 28. 
10.. Pierson, 'Regeling van ons armwezen', xlii-xlix. Voor Piersons sociale activiteiten: Van Maarseveen, Nicolaas Gerard 

Pierson,Pierson, m.n. 121-123 en 159-173. 
11.. De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 147-148. 
12.. Smissaert, Aandeel van den Staat in de verzorging der armen, 143. Zie voor Smissaert: Biografisch Woordenboek van 

Nederland,Nederland, I, 552-553. 
13.. Geciteerd bij: De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 148. 
14.. Voor Liefdadigheid Naar Vemogen: Fuchs, Amsterdamse liefdadigheid, 50. Zie ook de in dit boek afgedrukte 

ledenlijsten.. Van Loo, 'Den arme gegeven... ', 72-73 en passim. De Rooy, 'Armenzorg in Nederland', 99-101. 
15.. De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 148. 
16.. Van Loo, 'Den arme gegeven...', 65-70. Van Holthoon, 'Armenzorg in Nederland', 181-184. 
17.. Zie b.v. De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid 
18.. Van Loo, 'Den arme gegeven...', 130-134. 
19.. Dit alles neemt niet weg dat met de nieuwe, geïndividualiseerde methode van bedeling die arminstellingen als 

Liefdadigheidd Naar Vermogen hanteerde, mede de basis werd gelegd voor het twintigste-eeuwse 'maatschappelijk 
werk'.. Meer hierover in Hoofdstuk 13 van dit boek. Zie ook: De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 169-
174. . 

20.. De term 'beschavingsoffensief is geïntroduceerd door P. de Rooy als noemer voor het veelomvattende streven van 
allerleii groepen en organisaties naar 'heropvoeding' van de armen en arbeiders in Nederland in de tweede helft van de 
negentiendee eeuw. De Rooy spreekt overigens van een 'burgerlijk beschavingsoffensief. De Rooy, 'Armenzorg in 
Nederland',, 98-99. 

21.. Van Genabeek, Met vereende kracht risico 's verzacht, 82-87. Als voorbeeld van deze beschermde beroepen noemt Van 
Genabeekk dragers, meters en wegers, die vanwege hun bijzondere positie dikwijls bij lokale overheden in vaste dienst 
waren.. Ibidem, 84-85. 

22.. Ibidem en idem, 'Dwang en vrijwilligheid'. 
23.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 135. 
24.. Van Genabeek, Met vereende kracht risico 's verzacht, 94-102. 
25.. Zie voor de oorsprong van deze commerciële verzekeraars: Schwitters, Risico 's van de arbeid, 31-36. 
26.. F. Verstijnen (1897), genoemd bij De Vries, Ongevallenwet 1901, 65, noot 226. Voor buitenlandse maatschappijen was 

dee Nederlandse markt volgens W. de Vries te klein en dus minder aantrekkelijk. Ibidem, 69. 
27.. Door gebrek aan medewerking kon de commissie niet tot een exacte telling komen. Desondanks noemde zij in het 

rapportt het totaal aantal van 543, waarvan 'de grootste helft' bestond uit onderlinge fondsen. Maatschappij tot Nut van 't 
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Algemeen,, Ziekenfondsen in Nederland, 9-10. 
28.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 139-140. 
29.. Ibidem, 133,143 en 154-158 
30.. Bekaar & Struve, Nijverheidsstatistieken, als weergegeven in: Van Genabeek, 'Fabrieks- en bedrijfstakfondsen', 351. 
31.. Voor werklieden in de scheepvaart voorzag de wet in een extra mogelijkheid om de financiële schade van een ongeval 

opp de patroon te verhalen. Zie voor bijzonderheden § 9.3 van dit boek. 
32.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, U-12 en 185-201. 
33.. Van Genabeek, 'Fabrieks- en bedrijfstakfondsen', 352. 
34.. De gebruik hier en in het vervolg van dit boek met opzet de term 'ondernemingskassen' of '-fondsen' en niet 

'^rfefokassen',, zoals gebruikelijk is, om de indruk te vermijden dat alleen industriële bedrijven over dergelijke 
instellingenn beschikten. 

35.. Van Genabeek, 'Fabrieks- en bedrijfstakfondsen', dit citaat 362. Zie ook: idem, Met vereende kracht risico 's verzacht, 
213-246.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 143-178. 

36.. Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid, 1890, 1892, 1894 en 1895/1896. 
37.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 162. 
38.. Dudink, Deugdzaam liberalisme, 117. Voor Van Markens sociale arbeid: Kleij, Sociaal ondernemerschap. Wennekes, 

Aartsvaders,Aartsvaders, 141-195. 
39.. Van Marken, / 'Organisation Sociale, Introduction. 
40.. Van Genabeek, Met vereende kracht risico 's verzacht, 226. 
41.. Van Genabeek, 'Fabrieks en bedrijfstakfondsen', 355. Van Genabeek schrijft deze sterke groei overigens toe aan de 

stijgingg van het aantal werklieden dat werkzaam was in de nijverheid en de sterke ontwikkeling van het midden- en 
grootbedrijf.. Voor het directe verband tussen deze factoren levert hij echter geen aanwijzingen. Aannemelijker is naar 
mijnn opvatting dat de keuze voor de inrichting van een ondernemingskas in veel gevallen een strategische was. Zij was 
eropp gericht ingrijpen van de wetgever te voorkomen. Verschillende werkgevers zouden dit later ook toegeven. 

42.. De werkmansbode, 'Over bescherming van werklieden tegen ongelukken', Vul/41, 44 en 45 (11 oktober, 1 en 8 
novemberr 1884), dit citaat VHI/41. Zie ook: Idem, 'Verzekering', X/12 (20 maart 1886). 

43.. Heldts verzoek: Handelingen, 1885-1886, ü", 801; het antwoord van minister Gericke: ibidem, 804. Voor Gericke: 
NederlandNederland 's patriciaat, dl. 51 en Nederland 's adelboek, 1942. 

44.. Zie bijvoorbeeld Kerdijk, 'Ongelukken bij den arbeid'. Greven, 'Is het wenschelijk, ten bate der arbeiders 
dwangverzekeringg in te voeren'. Zie ook: Cort van der Linden, 'Aansprakelijkheid der werkgevers'. Idem, Richting en 
beleidbeleid der liberale partij, m.n. 212-218. 

45.. In 1886 werd door dit bestuur middels een brochure, die aan alle lokale kiesverenigingen werd toegestuurd, de kwestie 
vann de sociale verzekeringen voor het eerst voorzichtig aangekaart: Liberale Unie, Eenige vraagstukken van sociale 
wetgeving,wetgeving, m.n. 18-20 en 24-25. 

46.. Taal, Liberalen en radicalen, 124-125. 
47.. Verslag der commissie, 89, afgedrukt in: Giele, Kwaad leven, deel 3. 
48.. Zie de verklaring van Mackay bij de officiële presentatie van zijn kabinet: Handelingen vereenigde zitting der beide 

KamersKamers op Dinsdag den Isten Mei 1888, 1-2. 
49.. Zelfs over de vraag of de staat wel mocht ingrijpen om vrouwen te beschermen werd tijdens de behandeling van de wet 

inn de Tweede Kamer uitvoerig gedebatteerd. Uiteindelijk werd dit probleem opgelost door vrouwen te beschouwen als 
personaepersonae miserabiles, die niet geacht werden voor zichzelf te kunnen zorgen en dus de bescherming van de staat 
verdienden.. Kimman, 'Arbeidswet van minister Ruys van Beerenbroek'. 

50.. Ibidem, 186-187. 
51.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 1-2. 
52.. Proces-verbaal van het Sociaal Congres, De rapporteur voor dit onderwerp, J.H. de Waal Malefijt, schreef in zijn 

aanbevelingg (pp. 329-344, m.n. 335-340) nog dat moest worden overwogen de patroons verplicht te stellen hun 
werkliedenn tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen en ouderdom te verzekeren. De sectie die het onderwerp ter 
voorbereidingg op de plenaire behandeling (499-516) besprak kreeg van de voorzitter van de sectie, Jhr. A.F. de Savornin 
Lohman,, echter een lijst met gewijzigde stellingen voorgeschoteld, waarin Malefijts aanbevelingen weinig meer over 
was.. Aan het einde van de sectievergadering werd op voorstel van de aristocraat J. van Alphen en met instemming van 
Lohmann besloten het onderwerp van de agenda af te voeren, omdat de tijd voor diepgaande discussie zou ontbreken en 
hett Congres onbevoegd zou zijn zich over de kwestie uit te spreken. De vertegenwoordiger van de protestants-
christelijkee vakbond Patrimonium, K. Kater, ging hiermee akkoord op voorwaarde dat over de kwestie op het 
eerstvolgendee Sociaal Congres van de partij zou worden besloten. Tijdens de plenaire zitting van het Congres kwam de 
zaakk niet meer aan de orde, en ook in de 'Conclusion van het Congres' (144-145) ontbrak het onderwerp geheel. 

53.. Rerum Novarum, 59 en 71. Zie voor het onbestemde karakter van de encycliek: Righart, 'Rerum Novarum et 
antiquarum'. . 

54.. Taal, Liberalen en radicalen, 180-187. 
55.. Handelingen vereenigde vergadering der Staten Generaal, 1891-1892, 1-2. Bovendien was de sociale wetgeving in dit 

akkoordd ondergeschikt gemaakt aan de kiesrechtkwestie. Afgesproken was dat alleen verwerping van het 
kiesrechtontwerpp voor het kabinet reden zou zijn om af te treden. Oud, Honderd jaren, 150. 

56.. Staatscommissie-Rochussen, Eindverslag, 7. 
57.. De Vries, 'Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der arbeidswetgeving', deel 1, 216-218. Van Esveld, Lely en de 

socialesociale wetgeving, 404-405. 
58.. De rapporten van Van Leyden werden pas in 1923 openbaar gemaakt. Dit gebeurde onder aanmoediging van de 

toenmaligee minister van Arbeid, P.J.M. Aalberse, die volgens C.W. de Vries (die de 'Conclusiën' van Van Leyden in 
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datzelfdee jaar in Sociale voorzorg publiceerde) 'heeft geweten dat de geschiedenis der sociale wetgeving in Nederland 
leemtenn vertoont en door fabelen wordt verduisterd. Allereerst door positieve kennis van feiten en gebeurtenissen te 
verschaffenn kan de grondslag gelegd worden voor een ware beschrijving van het verleden waarop het heden steunt'. Met 
dee woorden 'leemten' en 'fabelen' zinspeelt De Vries waarschijnlijk op het constante beroep van de tegenstanders van 
staatsingrijpenn op de veronderstelde positieve ervaringen die in het buitenland met het particulier initiatiefin de sociale 
verzekeringenn waren opgedaan. In zijn onderzoeksverslagen uit 1892 ontkent Van Leyden deze positieve ervaringen nu 
juistt De Vries, 'Voorbereiding der sociale wetgeving', dit citaat 199, het wetsvoorstel 203-215. 

59.. Staatsalmanak. 
60.. In 1886 had Marez Oyens zich op de jaarvergadering van de Nederlandsche Juristen Vereeniging een tegenstander van 

verzekeringswetgevingg betoond. Volgens hem zou de positie van de arbeiders met een aanscherping van Art 1401-1403 
BWW voldoende zijn gewaarborgd (Schwitters, Risico 's van de arbeid, 244-269). En nog in januari van 1892 had hij de 
ledenn van de Christelijke Volksbond in Den Haag in een toespraak voorgehouden dat het particulier initiatief zich naar 
tevredenheidd ontwikkelde en staatsingrijpen dus onnodig was (De verzekeringsbode, W18, (1892), 144). 

61.. Van Esveld, Lefy en de sociale wetgeving, 404. 
62.. Staatscommissie^Rochussen, £"ufrerslag, 16-17. 
63.. De Vries, 'Voorbereiding der sociale wetgeving', 201. 
64.. Zie voor W.H. de Beaufort: Nederland 's patriciaat, dl. 49 en de lijsten van de financieel-economische elite in 1886 en 

19022 (Bijlage 1, Lijsten 1.1 en 1.2). 
65.. Handelingen, 1893-1894, II 294-298 (1 december 1893). 
66.. Ibidem, bijvoorbeeld de reacties van de liberalen Jhr A.P.C. van Karnebeek (306-308 en 363-365), R.P. Mees 

A.Rz.(341-343),, S. van Houten (306-308 en 363-365), W. van der Kaay (324-327) en Jhr J.W.H. Rutgers van Rozenburg 
(330-3322 en 353-354), de antirevolutionairen J.E.N, graaf Schimmelpenninck van der Oye (298-299) en &. baron 
Mackayy (365-366), en de katholiek B.M. Bahlmann (343-344). 

67.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 6. 
68.. Ibidem, 6-13. 
69.. Ibidem. De Vries, 'Bijdrage', H, 287-288. 
70.. Pijnacker Hordijk, Verslag. Voor het standpunt van de aristocraten in commissie: zie o.a, de aan het verslag toegevoegde 

nota'ss van Amsterdamse ondernemer R. W.J.C, van den Wall Bake en de Utrechtse hoogleraar J. baron d'Aulnis de 
Bourouill.. Voor het standpunt van de democraten: de bijdragen van de vakbondsleider B.H. Heldt en Utrechtse 
hoogleraarr H.B. Greven. 

71.. Vereeniging van het personeel van Gebr. Stork en Co. 
72.. Pijnacker Hordijk, Verslag, 295-306 en 419-421. 

Notenn bij  Hoofdstuk 6 
1.. Oud, Honderd jaren, 155-160. 
2.. Zo is over de ontwerper van het wetsvoorstel, de liberale minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid P.W. van der 

Sleyden,, weinig bekend en over zijn beleid als minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid nog minder. Voor zover 
mijj bekend bracht hij tijdens zijn ambtsperiode geen enkele wet van belang tot stand. De Unie-liberaal Van der Sleyden 
wass oud-hoofdingenieur van Rijkswaterstaat en had in de periode 1881-1888 het district Arnhem in de Tweede Kamer 
vertegenwoordigd.. Ook in deze functie had hij weinig van zich doen spreken. In het verslag van de parlementaire 
enquêtecommissie,, die in de jaren 1886-1887 onderzoek deed naar leef- en werkomstandigheden van werklieden en hun 
gezinnenn en waarin Van der Sleyden zitting had, komt zijn naam zelfs niet voor. Waarom deze onzichtbare man door de 
formateurr van het kabinet, Jhr. J. Röell, in deze politiek roerige tijden was gevraagd minister te worden is onduidelijk. 
(Dezee gegevens zijn afkomstig uit het persoonsdossier Van der Sleyden van de afdeling Parlementaire Geschiedenis van 
dee Universiteit Leiden. Met dank aan dr. W.P. Seeker). 

3.. Zie bijvoorbeeld: J.H.A. Schaper, 'De Ongevallenwet-1897', in: De sociaal-democraat, 13 maart 1897. 
4.. De Beaufort Vijftig jaren, deel 1,181. 
5.. Ibidem, 181-187. 
6.. Bijlagen, D 1897-1898, N°. 182. 
7.. Lely in de Memorie van Toelichting. Bijlagen, 1897-1898, II, N°. 182, 3. 
8.. Zie bijvoorbeeld voor het verzet tegen de opname van de zeelieden Brautigam, Langs de kades, 115-117. En voor de 

opnamee van de dienstboden: Poelstra, Luiden van een andere beweging. Tijdens de debatten over de Ongevallenwet in 
dee Tweede Kamer deed de democratische liberaal E. Fokker nog wel een poging de dienstboden in de wet opgenomen te 
krijgen.. De ontvangst van zijn amendement in Kamer was naar eigen zeggen echter 'verre van sympathiek'; het 
amendementt werd dan ook verworpen. Poelstra: '[DJe macht van het dienstbodehoudende gezinshoofd diende, zoals 
duidelijkk werd in de behandeling van de Ongevallenwet in de jaren negentig, te worden geëerbiedigd. Ingrijpen van de 
overheidd op zijn terrein zou zijn autoriteit aantasten en was daarom nog ondenkbaar'. Ibidem, 230-234, dit citaat 175. 

9.. A. Kuyper, 'Verzekering tegen ongevalsschade', De Standaard, 10,13, 15 en 17 juni 1898, dit citaat 10 juni. 
10.. 'Voorloopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs', Bijlagen, n, 1897-1898, N°. 182.5. De onderwerpen die in dit 

Voorloopigg Verslag worden aangesneden, de bezwaren die worden genoemd en zelfs de volgorde waarin dit gebeurt zijn 
vrijwell hetzelfde als in Kuypers Standaard-artiketen. 

11.. Lely in de Memorie van Toelichting bij het nieuwe ontwerp. Bijlagen, 1898-1899, n, N°. 16.1; het nieuwe ontwerp- N° 
16.2. . 

12.. De Vries, Ongevallenwet 1901 1901, 84-92. 
13.. Adres Gebr. Stork & Co. aan de Tweede Kamer, Bijlagen, 1898-1899, IL N°. 16.7, adres 3. 
14.. In de Tweede Kamerdebatten over het ontwerp werd hierop door Lely bij herhaling gewezen. Ook hij had behoefte 
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gehadd aan overleg, maar hij wist niet tot wie of wat hij zich had moeten wenden. De Vries, Ongevallenwet 1901,93-94. 
15.. Ibidem, passim. 
16.. Hoe invloedrijk Mees was blijkt wel uit het feit dat hij na de verkiezingen van 1897 door Koningin-regentes Emma was 

gevraagdd een nieuw kabinet te formeren. Om gezondheidsredenen had hij deze opdracht echter geweigerd, waarna 
Piersonn tot formateur was benoemd. Mees, Man van de daad, 578-579. 

17.. Voor de briefwisseling tussen Stork en Mees: De Vries, Ongevallenwet 1901, 100-101, 103, 143-147 en 180-181. Voor 
dee briefwisseling tussen Stork en Pierson: ibidem, 101-106 en 115. Overigens geeft De Vries een andere uitleg aan de 
woordenn 'politieke zelfmoord' en, meer in het algemeen, aan de aanvankelijke weigering van het Pierson en het kabinet 
omm het ontwerp te wijzigen. Deze uitleg lijkt mij echter onjuist. Hierover later meer. 

18.. Zie voor een minutieuze reconstructie van Storks actie: ibidem, 89-115. 
19.. Deze adressen: Bijlagen, ü, 1898-1899, N°. 16.7. 
20.. De Valk & Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, deel 2, 584. 
21.. Lely in de Nota van Inlichtingen. Bijlagen, 1898-1899, IL N°. 16.6. 
22.. Ibidem. Volgens W. de Vries wees L«ly in de Nota van Inlichtingen de bezwaren van de ondernemers weliswaar van de 

hand,, maar nodigde hij de Tweede Kamer daarin tevens uit - De Vries spreekt van een 'verscholen aanbod' - om het 
wetsontwerpp zodanig te amenderen dat eigen uitvoering alsnog een plaats in de wet zou krijgen. Lely en het kabinet 
zouden,, aldus De Vries, zélf van een dergelijke wijziging hebben afgezien, omdat dit tot 'gezichtsverlies* zou leiden. De 
argumentenn die De Vries voor deze interpretatie aanlevert zijn echter weinig overtuigend. Uit zijn eigen beschrijving 
blijktt bovendien dat het veronderstelde 'verscholen aanbod' in de Nota zó goed was verstopt, dat niemand - noch de 
werkgevers,, noch de Tweede Kamerleden - het opmerkte. Aannemelijker is naar mijn opvatting dat voor de sociaal-
liberalee ministers Lely en Goeman Borgesius en hun geestverwanten in de Tweede Kamer een wijziging van het ontwerp 
opp het punt van de uitvoering onaanvaardbaar was en dat de liberale aristocraten in en buiten het kabinet uit vrees voor 
eenn kabinetscrisis van een hardere opstelling afzagen. Dit laatste blijkt onder meer uit het stemgedrag van de liberale 
aristocratenn bij de behandeling van het eerste ontwerp in de Tweede Kamer: hoewel zij keer op keer benadrukten dat zij 
tegenn de door Lely voorgestelde uitvoeringsorganisatie waren (sommigen zelfs tegen iedere ongevaUenregeling), gaven 
zijj er in meerderheid toch hun stem aan. Hoe belangrijk de uitvoeringskwestie voor de liberale democraten was blijkt 
tenslottee uit het feit dat hun uiteindelijke nederlaag op dit punt een van de belangrijkste redenen was om de Liberale 
Uniee in 1901 de rug toe te keren en een eigen partij op te richten. Meer hierover in Hoofdstuk 7. Zie voor dit laatste o.a. 
Taal,, Liberalen en radicalen. Zie voor de dreigende val van het kabinet-Pierson: Van Weideren Rengers, Parlementaire 
geschiedenis,geschiedenis, L 188-189. 

23.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 149-150. Zie voor Hovy: Biografisch Woordenboek van Nederland, HL 273-275. 
BiografischBiografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, Hl, 80-82. Voor de relatie tussen 
Hovyy en Kuyper: De Gaay Fortman, Architectonische critiek, 22. 

24.. Zie voor De Kruijff: Biografisch Woordenboek van Nederland, L 326-327. 'Mr H.P.L.C. de Kruijff Jr\ in: De 
Risicobank,Risicobank, W9, september 1911, 68-71. 

25.. Er is veel gespeculeerd over de vraag wie uiteindelijk als geestelijk vader van het 'Groot-Amendement' moet worden 
beschouwd.. De Vries meent dat Kuyper het amendement grotendeels zelfheeft bedacht en geschreven 'daarbij in zekere 
matee terzijde gestaan door Mr H.P.L.C. de Kruijff en mogelijk door W. Hovy'. Mannoury komt na een juridische en 
stilistischee analyse van het amendement echter tot de conclusie dat de 'invloed van de grote ondernemers verre 
[overweegt]'.. Wie gelijk heeft zullen we waarschijnlijk nooit weten: Kuyper heeft over de affaire met niemand een 
woordd gewisseld (zelfs zijn naaste partijgenoten waren ook later niet van zijn samenwerking met de groep-Stork op de 
hoogte)) en De Vries heeft tijdens zijn diepgravende onderzoek noch in de archieven van Kuyper, noch in andere 
archievenn aanwijzingen voor samenwerking aangetroffen. De Vries, Ongevallenwet 1901,162-163 en 192-197, dit citaat 
197.. Mannoury, 'Groot-Amendement-Kuyper', 111. 

26.. Bronnen: Gaay Fortman, Figuren uit het Réveil. Kluit, Protestantse Réveil in Nederland. Maarseveen, Nicolaas Gerard 
Pierson.Pierson. Nederlands patriciaat. Nederlands adelboek. Mees, Man van de Daad. Schram, Hendrik Pierson. Schijf, 
NetwerkenNetwerken van een financieel-economische elite. Suttorp, De Savornin Lohman. Taal, Liberalen en Radicalen. Vries, 
OngevallenwetOngevallenwet 1901. 

27.. De genealogie van de familie De Kruijff is onvoldoende uitgewerkt om te kunnen bepalen of De Kruijff deel uitmaakte 
vann een regentenfamilie, en om eventuele verwantschapsrelaties te kunnen traceren. 

28.. In de zomer yan 1899 bracht Kuyper verschillende wijzigingen aan in zijn amendement, nadat Lely in een nota een groot 
aantall technische fouten had blootgelegd. De hoofdlijnen van het amendement bleven echter ongewijzigd. De Vries, 
OngevallenwetOngevallenwet 1901, 208n en 212-215. Het gewijzigde amendement en een toelichting daarop: Bijlagen, 1899-1900 H, 
N°.6.1,resp.6.2. . 

29.. Merkwaardig genoeg is deze discrepantie (voor zover mij bekend) nog door geen enkele auteur opgemerkt. Zelfs 
Mannoury,, die het Groot-Amendement en de geschriften van Kuyper over de sociale kwestie zeer uitvoerig heeft 
vergeleken,, rept er met geen woord over. Vgl. Mannoury, 'Groot-Amendement-Kuyper'. 

30.. Bijlagen, O, 1898-1899, N°. 16, amendement 17. 
31.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 190-192. 
32.. Afgedrukt in: Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers 1899-1909. 
33.. In het voorjaar van 1894, vlak na de val van het kabinet-Van Tienhoven over de kieswet-Tak van Poortvliet, had 

Smissaertt samen met o.a. W.H. de Beaufort een (mislukte) poging ondernomen tot de oprichting van een aparte, liberale 
aristocratischee partij. In de daaropvolgende jaren was hij als eindredacteur verbonden geweest aan het vrij-liberale blad 
DeDe Liberaal en als politiek redacteur aan de Amsterdamse Courant en had hij veel tijd besteed aan de voltooiing van het 
vijfdeligee vervolg op zijn proefschrift Armenzorg in in Nederland, (Amsterdam, 1893-1899). Taal, Liberalen en 
radicalen,radicalen, 351-352. Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 552-553. Nederland's adelboek, 1951. 
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34.. Bijlagen, 1898-1899, O, N°. 16.7. 
35.. Zo werd in 1895 de motie-Dobbelmann, vernoemd naar de Nijmeegse zeepfabrikant en katholieke afgevaardigde 

F.. T.J.H. Dobbelmann, door de Tweede Kamer verworpen, nadat het kabinet-Röell het 'onaanvaardbaar' over de motie 
hadd uitgesproken. In zijn toelichting bij de motie betoogde Dobbelmann dat niet alleen ondernemers baat hadden bij een 
verhogingg van de tarieven, maar ook de werklieden. Protectie impliceerde volgens hem tevens bescherming van 
werkgelegenheid.. Van Staaij, Katholieke partij en de handelspolitiek, 32-35. 

36.. Regout, Arbeidersverzekering, 228-241. 
37.. Ibidem, 249-251 en 285-289. Ook in de adressen van katholieke ondernemers aan de Tweede en Eerste Kamer lag de 

nadrukk op financiële aspecten van de wet, en niet op de organisatorische. 
38.. Aanvulling 1901 op Program (1896), afgedrukt in: Parlement en kiezer, 1911-1912. 
39.. Van Staaij, Katholieke partij en de handelspolitiek, 96. 
40.. Voor de behandeling van het eerste ontwerp-Lely in de Tweede Kamer: Handelingen, 1899-1900, H, 70-499 en 761-763. 
41.. Handelingen, 1899-1900, II, 153, curs, in origineel. 
42.. Jonkheer W.H. de Beaufort (1844-1900) was een volle neef van de W.H. de Beaufort (1845-1918; op dat moment 

ministerr van Buitenlandse Zaken) die we al eerder in Hoofdstuk 5 zijn tegengekomen. Zie voor de familie De Beaufort: 
NederlandsNederlands adelboek, 1940 (de geadelde tak) en Nederlands patriciaat, 49 (de niet-geadelde tak). 

43.. Amendement-De Beaufort, Bijlagen, 1899-1900, O, N°. 6, amendement 16. De Beauforts verdediging van het ontwerp: 
Handelingen,Handelingen, 1899-1900, H, 346-347. 

44.. Ibidem, 347-348. 
45.. Volgens De Vries had Lely en zijn departement De Beaufort zelfe enige ondersteuning verschaft bij het schrijven van het 

amendement.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 263-264. 
46.. Handelingen, 1899-1900, IL 351-355. 
47.. Dit amendement-De Savornin Lohman: Bijlagen, 1899-1900, EL, N°. 6 amendement 24. 
48.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 291-298. 
49.. Voor het NAS en zijn standpunt ten aanzien van sociale wetgeving: Hueting e.a., Naar groter eenheid, 24-27. 

Brautigam,, Langs de kades, 115-117. 
50.. Patrimonium, 11 mei 1900. 
51.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 96-97. 
52.. Amendement-Kuyper, Handelingen, 1899-1900, IL 205 (1 november 1899); Amendement-De Savornin Lohman, 

ibidem,, 371 (17 november 1899); Amendement-De Beaufort, ibidem, 371 (17 november 1899); Ontwerp-Lely-I: ibidem, 
7633 (13 december 1899); Ontwerp-Lely-I, Handelingen, 1900-1901, IL 255 (25 oktober 1900). 

53.. Prakke, 'Eerste Kamer van 1887 tot 1917', m.n. 241-247. 
54.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 296-348. 
55.. Behandeling ontwerp-Lely in de Eerste Kamer: Handelingen, 1899-1900, L 311-375. 
56.. Ontwerp-Lely-I: Handelingen, 1899-1900,1, 375 (1 juni 1900); Ontwerp-Lely-II, bidem, 1900-1901,1, 92 (6 december 

1900). . 
57.. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, IL 197. 
58.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 402. 
59.. Ibidem, 404-405. Het amendement: Bijlagen, 1900-1901, D, N°. 26.5. 
60.. Handelingen, 1900-1901, IL 92. 
61.. Ibidem, 95. 
62.. Een sprekend voorbeeld hiervan is het toonaangevende artikel van Jens Alber en Peter Flora, 'Modernization, 

Democratization,, and the Development of Welfare States in Western Europe' (1981). In dit artikel proberen de auteurs 
dee groei van de sociale zekerheid in een groot aantal West-Europese landen te meten. Zij doen dit echter zonder expliciet 
aann te geven wat zij onder sociale zekerheid verstaan. Deze omissie wreekt zich wanneer zij de vrijwillige 
gesubsidieerdee verzekeringen, die aan het begin van de twintigste eeuw in landen als Frankrijk, België en Nederland 
werdenn ingevoerd, in hun analyse proberen te betrekken. Deze regelingen buiten beschouwing laten willen zij blijkbaar 
niet,, maar 'echte' vormen van sociale zekerheid willen zij het kennelijk ook niet noemen. Uiteindelijk nemen Alber en 
Floraa de regelingen 'half mee in hun berekening: zij kennen er, zonder verdere argumentatie, een wegingsfactor 0,5 aan 
toee (ibidem, 57). 

63.. Voor Frankrijk: De Swaan, Zorg en de staat, 50. Voor Engeland: zie § 14.5 van dit boek. 
64.. Weber, Wirtschqft und Gesellschqft, 122-124. 

Notenn bij  Hoofdstuk 7 
1.. Taal, Liberalen en radicalen, 471 -503. 
2.. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, IQ, 1-9. 
3.. De Beaufort, Vijftig jaren, n, 52. 
4.. 'Wet van den 2den Januari 1901, houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van 

ongevallenn in bepaalde bedrijven', Staatsblad, 1901/1, Artikel 75. De wet zal in dit boek verder worden aangeduid met 
'Ongevallenwet-190rr of'Ongevallenwet'. 

5.. Vóór Kuyper hadden Lely en de minister van Justitie in het kabinet-Pierson, P.W.A. Cort van der Linden, getracht deze 
leemtee te vullen met een omvangrijke wetsvoorstel, dat de procedures en instanties van de gehele administratieve 
rechtspraakk in één keer zou vastleggen {Bijlagen, 1900-1901, H, N°. 236). Kuyper en zijn Justitie-minister J.A. Loeff 
voeldenn echter weinig voor een dergelijke benadering. Enerzijds vreesden zij dat de behandeling van een wet met een 
dergelijkee reikwijdte de invoering van de Ongevallenwet te zeer zou vertragen. Anderzijds achtte met name Loeff het 
onjuistt zich bij wetgeving op een dermate belangrijk terrein als de administratieve rechtspraak te laten beperken door de 
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bepalingenn die de Ongevallenwet stelde. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, HL 24-25. 
6.. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, 102. In 1935 werden in de wet enkele technische wijzigingen aangebracht 

mett als doel de beroepsprocedure te vereenvoudigen en te versnellen. Wittert van Hoogland, Parlementaire 
geschiedenis,geschiedenis, D, 166. 

7.. Bijlagen, 1902-1903, IL N°. 78. 
8.. Smeenk & De Wilde, Het volk ten baat, 195 en 221. 
9.. Kasteel, Abraham Kuyper, 229-239. 
10.. De mogelijkheid dat de sociale wetgeving van het kabinet bewust door Lohman werd vertraagd is eerder gesuggereerd 

doorr J.K. Hordijk in zijn (ongepubliceerde) doctoraalscriptie. Hordijk laat het echter bij een vermoeden, omdat hij niet 
overr directe aanwijzingen (waaronder het geheime regeerakkoord; zie tekst) beschikte. Hordijk, Een quaestie van 
wetgeving?,wetgeving?, 86-87. 

11.. 'Kabinet-Kuyper program': ARA Den Haag, A.F. de Savornin Lohman, inv.nr 11. In dit archief bevinden zich twee 
versiess van het akkoord. De eerste versie is veel uitgebreider dan de tweede en vermeldt expliciet de 'Invoering van 
verplichtee pensioenverzekering', 'Regeling der krankenverzorging by den arbeidende stand' en 'Toepassing der 
ongevallen-verzekeringg op landbouw en visschery'. m de tweede (en latere, want op aanwijzing van Lohman 
aangepaste)) versie komen deze punten niet meer voor. Beide versies zijn voorzien van het predikaat 'Geheim' en zijn 
(blijkenss handgeschreven aantekeningen op beide versies) door Kuyper persoonlijk aan Lohman verstrekt Dat een 
dergelijkk geheim akkoord bestond, is eerder gesuggereerd door Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, HL 
9-10. . 

12.. Zie bijvoorbeeld Harte van Tecklenburg, Vrijhandel en bescherming. 
13.. Dat het ontwerp reeds in september gereed was, blijkt uit een mededeling van minister-president Kuyper in de Tweede 

Kamerr tijdens de Algemene Beschouwingen over de Troonrede. Handelingen, 1902-1903, D, 50 (23 september 1902). 
Dee geraadpleegde belangenorganisaties waren: de grote Kamers van Koophandel en Fabrieken, het Nederlandsen 
Landbouwcomité,, het College van Zeevisscherij en de Commissie voor de Handelspolitiek. Deze adviesronde werd door 
Hartee gemeld in zijn Memorie van Toelichting bij het uiteindelijke wetsontwerp: Bijlagen, 1903-1904, IL N°. 151.3. Het 
definitievee wetsontwerp: Ibidem, N°. 151.2. 

14.. Het initiatief tot oprichting van de vereniging was uitgegaan van de bankier en latere premier N.G. Pierson, de 
Rotterdamsee bankier en handelaar M. Mees en C.J. Sickesz., oud-bestuurderr van het Nederlandsen Landbouwcomité (zie 
§§ 7.3). Ook VNW-secretaris Jhr. H. Smissaert zou later tot het bestuur van Het Vrije Ruilverkeer toetreden. Voor de 
ontstaansgeschiedeniss van Het Vrije Ruilverkeer: De Vries, 'Welbespraakt reiziger', 275-276. Idem, Herinneringen en 
dagboekdagboek van Ernst Heldring, deel I, 179n. Mees, Man van de daad, 643. Voor de bestuurders van de vereniging: De 
Vereenigjngg Het Vrije Ruilverkeer, Geschriften. 

15.. Zie voor vroege aanzetten van deze actie o.a. Smissaert, Vrijhandel en welvaart en idem, Stemmen uit Twente. Zie verder 
dee bundeling van artikelen en brochures in: De Vereeniging Het Vrije Ruilverkeer, Geschriften, 1903 en 1904 en 1905-
1909. . 

16.. Zie bijvoorbeeld voor het verzet tegen het wetsvoorstel in SDAP-kringen: 'De Tariefwet' en 'Vrijhandel of 
bescherming'' in: Het Volk, 12 maart resp. 29 oktober 1904. In deze artikelen werd de Tariefwet een 'aanval op den 
levensstandaardd der arbeiders' genoemd, dat van de kant der socialisten op een 'straffe oppositie' kon rekenen. 

17.. In de Commissie van Rapporteurs hadden verder zitting: de liberalen D. Bos (VDB) en H.F.R. Hubrecht (Liberale Unie), 
dee antirevolutionair A.S. Talma en de katholiek V.A.M. van den Heuvel. Van deze vier Kamerleden stonden de eerste 
tweee bekend als tegenstander (Zie b.v. Bos, Pro en contra: vrijhandel en de laatsten als voorstander van 
tariefeverhoging.. Van den Heuvel was een wollenstoffenfabrikant uit Brabant die in verleden herhaaldelijk in de Kamer 
voorr tariefsverhoging had gepleit. Talma zou enkele jaren later als minister van LNH zijn sociale wetten eveneens aan 
eenn tariefsverhoging koppelen (zie Hoofdstuk 8). De stem van Lohman gaf in de Commissie derhalve de doorslag. Dat 
dee meerderheid van de Commissie, en dus ook Lohman, tegen het wetsvoorstel waren blijkt ondermeer uit de 
consequentee aanduiding van de tegenstanders met de term 'vele leden', en de voorstanders met 'andere leden'. 
Bovendienn was in het Voorloopig Verslag meer dan tweederde van de tekst aan de bestrijding van het wetsvoorstel 
besteed.. Zie het Voorloopig Verslag van de Commissie: Bijlagen, 1904-1905, fi\ N°. 36.1. 

18.. Oud, Honderd jaren, 187-191. Taal, Liberalen en radicalen, 522-523. 
19.. Ibidem, 524. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, HL 92-98. 
20.. Zie bijvoorbeeld voor het verzet van de BVL tegen de plannen van het kabinet tot uitbreiding van het kiesrecht: 

Spoormans,, 'Met uitsluiting van voorregt', 179-180. Zie ook: Taal, Liberalen en radicalen, 522-525. 
21.. Zie voor de wetsontwerpen van Veegens Bijlage 3.1. De enige sociale regeling van belang die het kabinet-De Meester in 

hett Staatsblad wist te brengen was de Wet op het Arbeidscontract (1907). Het belang van deze wet voor de ontwikkeling 
vann de sociale zekerheid wordt in de literatuur nogal eens overdreven. De wet bepaalde weliswaar dat de werkgever 
verplichtt was het loon van zijn werklieden in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid enige tijd door te betalen, maar 
ditt recht van werklieden moest in laatste instantie voor de burgerlijke rechter worden afgedwongen. In die zin verschilde 
dee wet nauwelijks van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, die al veel langer bestonden (zie § 5.2). Alle andere 
socialee ontwerpen van minister van Landbouw, Handel en Nijverheid Veegens (onder meer voor een verplichte 
ziekteverzekering,, een ouderdomsverzekering en een ongevallenverzekering voor de zeevaart; zie Bijlage 3.1) werden 
niett door de Tweede Kamer in behandeling genomen. 

22.. Centrale Werkgevers Risicobank 1902-1927, 16-17. Centraal Beheer, Gedenkboek, 16-23. 
23.. Centraal Beheer, Gedenkboek, Bijlage 3a. 
24.. Centrale Werkgevers Risicobank 1902-1927, Bijlage Vla. 
25.. Centrale Werkgevers Risicobank, jaarverslagen. 
26.. Rijksverzekeringsbank, jaarverslag 1905, 54. 
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27.. Ibidem. 
28.. De Risicobank, januari 1906, 4. 
29.. Rijksverzekeringsbank, jaarverslag 1905, 54-55. De genoemde ongevallen werden door Veegens gemeld in het debat 

mett Stork: Handelingen, I, 1906-1907, 206-208. Zie voor soortgelijke beschuldigingen: Duys, Mislukken van het 
particulierparticulier initiatief. Dit boek is een lange tirade tegen de Risicobank in het algemeen en tegen D.W. Stork in het 
bijzonder.. Op het moment van schrijven was Duys adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank en 'propagandist' van 
dee SDAP. Sommige van Duys' beweringen zijn in overeenstemming met mijn onderzoeksresultaten, andere zijn 
onhoudbaarr en overdreven. Hierbij moet worden aangetekend dat Duys niet kon beschikken over de cijfers en informatie 
waarvann ik in deze paragraaf gebruik heb gemaakt. 

30.. Handelingen, 1906-1907,1, 345-347, 406-410 en 416-419. Zie ook de kritiek van het BVL-Eerste Kamerlid J A Laan: 
ibidem,, 342-345. 

31.. De Nieuwe Courant, geciteerd bij Duys, Mislukken van het 'particulier initiatief, 36, puntjes in origineel. 
32.. Handelingen, 1906-1907, L 414. 
33.. In het debat met Stork in de Eerste Kamer zei Veegens dat de Rijksverzekeringsbank tot op dat moment zeer 

terughoudendd was geweest in haar vervolgingsbeleid, omdat zij de werkgevers de kans had willen geven aan de 
Ongevallenwett te wennen. Handelingen, 1906-1907, L 410-415. Voor de aankondiging van het nieuwe beleid zie: 
Rijksverzekeringsbank,, jaarverslag 1908. Overigens was de Rijksverzekeringsbank in de eerste jaren ook niet in staat om 
eenn scherper controlebeleid te voeren. In het jaarverslag van 1906 schreef het bestuur van de Bank hierover: 'Ten 
aanzienn van de vraag, of het volle totaal loonbedrag behoorlijk op de lijsten wordt verantwoord, en niet door opzettelijke 
verzwijgingg van de namen en de loonen van vele werklieden wordt gepoogd de premiebetaling gedeeltelijk te ontduiken, 
kon,, bij het gebrek aan het noodige personeel, de controle niet afdoende zijn'. Ibidem, 1906, 34. 

34.. Ibidem, 1906, 1907 en 1908. 
35.. Zie Bijlage 6. 
36.. Ibidem, 1907 en 1916. 
37.. Zie de wetstekst van de Ongevallenwet-1901. 
38.. 'Besluit van den 14den Juli 1902, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 19 

derr Ongevallenwet 1901', Staatsblad, 1902, N°. 153. 
39.. Dit blijkt ook uit een lijstje van 'Voordeelen voor de Rijksbank voortvloeiend uit het instituut der risico-overdracht' dat 

doorr Stork was opgesteld en tijdens het eerder genoemde interpellatie-debat met minister Veegens op Storks verzoek aan 
dee Handelingen van de Eerste Kamer was toegevoegd. Onder het kopje 'Onderzoek ongevallen, inlichtingen getroffen' 
schrijftt Stork hierover het volgende: 'Naar elke voorloopige rente wordt door de Risicobank een onderzoek ingesteld en 
waarr noodig aan de Rijksbank mededeel ing daarover gedaan. Hiermede vult de Risicobank dus aan de leemte, die bij de 
Rijksbankk bestaat bij toekenning [van] voorloopige renten. De Rijksbank toch gaat bij de schatting der 
arbeidsongeschiktheidd veelal geheel af op medisch advies, terwijl, voor een richtige beoordeeling der invaliditeitsmate 
zeerr zeker een technisch onderzoek bij getroffenen en speciaal bij den werkgever noodig is, aangezien hetzelfde letsel bij 
verschillendee personen in verschillende bedrijven niet steeds dezelfde arbeidsongeschiktheid ten gevolge heeft. Van de 
hervattingg van arbeid wordt door de Risicobank aan de Rijksbank bericht gegeven, die daardoor niet verplicht is zelfbij 
denn werkgever onderzoek daarnaar in te stellen.' Handelingen, 1906-1907, L 408-409. Een zelfde beeld van de gang van 
zakenn komt naar voren uit het verslag van de commissie die in 1913-1917 onderzoek verrichtte naar de gevolgen van de 
risico-overdracht:: Rapport der Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe de risico-
overdrachtoverdracht bij de uitvoering der Ongevallenwet-1901 heeft geleid, 17-20. 

40.. Rijksverzekeringsbank, jaarverslag 1905. 
41.. Rijksverzekeringsbank, jaarverslag 1909, 46. 
42.. De genoemde percentages zijn (optimistische) schattingen. De onderzoeken werden verricht door de 'medisch adviseurs' 

vann de RVB. Vanaf 1906 werden echter ook de controlerend-geneeskundigen en vanaf 1911 de 'assistenten' in 
toenemendee mate bij dit werk ingeschakeld. Het jaarverslag van de Rijksbank vermeldt echter telkens alleen de door de 
medischh adviseurs verrichte onderzoeken (355 in 1910, 525 in 1912 en 235 in 1918). Dit getal is gedeeld door het aantal 
medischh adviseurs (2 in 1910, 1912 en 1918), vervolgens vermenigvuldigd met het aantal adviseurs plus het aantal 
controlerend-geneeskundigenn (12 in 1910 en 1912, en 25 in 1918) plus het aantal 'assistenten' (nul in 1910,16 in 1912 
enn 5 in 1918) en tenslotte gedeeld door het totaal aantal ongevallen (62.963 in 1910,76.496 in 1912 en 80.838 in 1918). 
Dezee exercitie resulteert in de volgende percentages: 3,9 procent in 1910, 10,3 procent in 1912 en 4,7 procent in 1918. 
Rijksverzekeringsbank,, jaarverslag 1906, 1910,1911, 1912 en 1918. 

43.. Ongevallenwet-1901, Artikel 79, vierde lid. 
44.. De Commissie beschikte echter wel over getuigenverklaringen van bestuurders van zowel socialistische als christelijke 

vakbonden.. Deze bestuurders maakten melding van een tamelijke wijdverspreide praktijk van misbruik door eigen-
risicodragersrisicodragers en risicoverenigingen, maar weigerden de namen van de werklieden die daarvan het slachtoffer waren 
gewordenn vrij te geven. Ook de Rijksverzekeringsbank en enkelen van haar ambtenaren wezen de Commissie er op dat 
ongevalverzwijgingg vaker voorkwam bij werkgevers die lid waren van een risicoverenigingen dan bij werkgevers die bij 
dee Rijksverzekeringsbank waren aangesloten. Opmerkelijk is dat de Commissie niettemin tot de conclusie kwam dat van 
misbruikk als gevolg van risico-overdracht geen sprake was, waarbij zij zich voornamelijk baseerde op verklaringen, die 
doorr de besturen van de risicoverenigingen waren afgelegd. Ook de onderbouwing van deze conclusie is opmerkelijk: 
'Eenn algemeen geldende oorzaak, waarom in onderscheiden gevallen aangifte ten onrechte niet plaats heeft, ligt naar het 
oordeell der Commissie in de omstandigheid, dat de grens tusschen gevallen, die als ongevallen behooren te worden 
aangegevenn en die, welke wegens hun onbeduidende aard niet als ongeval behoeven te worden aangegeven, uit den aard 
derr zaak vaag is'. De voor de handliggende tegenwerping dat dit laatste geldt voor alle werkgevers, en niet alleen die van 
dee risicoverenigingen, komt in het rapport niet ter sprake. Rapport der Commissie tot het instellen van een onderzoek 



NOTEN N 337 7 

naarnaar de resultaten, waartoe de risico-overdracht bij de uitvoering der Ongevallenwet-1901 heeft geleid, dit citaat 34. De 
Commissiee werd in 1913 ingesteld en bracht in 1917 haar rapport uit. 

45.. NW, Werking der Ongevallenwet; m.n. 68-80, deze passage 73. Het N W kon nog niet beschikken over de gegevens 
diee ik in deze paragraaf heb gebruikt, omdat deze pas later werden gepubliceerd. De genoemde parlementaire commissie 
konn wél over deze gegevens beschikken, maar heeft hiervan blijkens haar eindverslag geen gebruik gemaakt. 

46.. Zie Bijlage 3.1. 
47.. Volgens Kuyper zou de jaarlijkse premie per duizend gulden verzekerd loon ongeveer 28 gulden bedragen, terwijl de 

landbouworganisatiess waren uitgekomen op een premie van maximaal ƒ 12,50 per jaar. Van Marrewijk, Blijvende 
dynamiek,dynamiek, L 86. 

48.. Niet alleen achtte het Comité een dergelijke, decentrale structuur financieel gezien te riskant, maar tevens vreesde het 
'datt dergelijke plaatselijke ongevallenkassen niet zouden worden opgenomen in de toekomstige wettelijke regeling, 
wegenss de moeilijkheid der controle, [...] de gebrekkige regeling der rechtspositie van den arbeider en het gemis aan 
eenheidd in de toepassing der verzekering*. Centrale Werkgevers Risicobank 1902-1927, 52-53. 

49.. Centraal Beheer, Gedenkboek, Bijlage 14. Boeren- en Tuinders-Onderlinge, Gedenkschrift, 30-32. NW, Werking der 
Ongevallenwet,Ongevallenwet, 21. 

50.. Wildenbeest, 'Landbouw-Comité', 19-23. 
51.. Ibidem. Bouman, 'Landbouworganisaties'. Smits, Boeren met beleid, 28-29. 
52.. Wildenbeest, 'Landbouw-Comité', 21. 
53.. Ibidem. 
54.. Zie bijvoorbeeld voor de tegenstelling tussen de heren van de Noord-Brabantse afdeling van het Landbouwcomité en de 

nieuwee boerenbonden: Duyvendak, Rooms, rijk of regentesk, 175-182. 
55.. In naam was de Nederlandsche Boerenbond tot 1920 een algemeen 'christelijke' organisatie. In de praktijk was het 

overgrotee deel van haar achterban en bestuurders echter katholiek en speelden protestanten en protestantse onderbonden 
eenn marginale rol. Li 1917 zouden de laatste een eigen koepelorganisatie oprichten, de Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond.. Smits, Boeren met beleid, passim. 

56.. Deze Boerenherverzekering werd later omgedoopt tot Boeren- en Tuinders-Onderlinge. Boeren- en Tuinders-
Onderlinge,, Gedenkschrift, 11-26. 

57.. Smïts, Boeren met beleid, 65. NW, Werking der Ongevallenwet, 18-25. 
58.. Ibidem, 20. 
59.. Stakingen waren in de land- en tuinbouw dan ook zeer schaars. Alleen in enkele 'gebieden waar een zekere 

vakbondstraditiee aanwezig was', zoals het Friese Bildt en het oost-Groningse Oldambt behoorde 'het stakingsmiddel [...] 
tott het normale gereedschap van georganiseerde landarbeiders', aldus Rutten. Rutten, 'Nederlandse landarbeiders', 214-
215.. Zie ook: Westerman, Graanrepubliek. 

60.. Rutten, 'Nederlandse landarbeiders', 215-216. Zie ook bijvoorbeeld: Verrips-Roukens, Over heren en boeren. 
61.. De Swaan, 'Jaloezie als klassenverschijnser, 46. Zie ook: idem, Zorg en de staat, 173-175. 
62.. Zie hiervoor: Wijmans, Maatschappelijk midden, 74-75 en 89-91. 
63.. Wijmans, Maatschappelijk midden, 90-92. 
64.. Zie voor deze ontwikkeling o.a. de jaarverslagen van de Nederlandsche Middenstandsbond. 
65.. Of was het een zuil? In de literatuur over verzuiling wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen drie zuilen: de 

katholieke,, de orthodox-protestantse en de socialistische zuil. Het conglomeraat van liberale organisaties wordt meestal 
niett aangemerkt als volwaardige zuil, maar als 'rest-zuil' of'zuil-tegen-wil-en-dank', omdat de verbondenheid tussen de 
liberalee organisaties veel minder hecht zou zijn en hun leden zich in het maatschappelijk leven veel vrijer van hun 
organisatiess zouden bewegen (zie bijvoorbeeld: Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering, 73-74. Overigens baseert 
Ujphartt deze conclusie bijna geheel op gegevens uit de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw). Wat betreft de 
sociaal-liberalenn van de VDB is deze veronderstelling waarschijnlijk juist: zij leken nauwelijks over een vaste, 
eenvormigee achterban te beschikken en onderhielden slechts sporadisch contacten met belangenorganisaties. Uit de 
gegevenss in dit boek blijkt echter dat het complex van conservatieve (en deels) liberale belangengroepen, clubs en 
verenigingenn weldegelijk een bewust gekozen organisatievorm was en in ieder geval in de beginfase (ca. 1900-1925) 
treffendee gelijkenissen vertoonde met de drie conglomeraten die meestal wel met de term zuil worden aangeduid. 
Inn de literatuur worden aan een zuil doorgaans drie hoofdkenmerken toegeschreven. 1) Het dagelijks leven in de zuil 
werdd gekenmerkt door een hoge graad van convivium en connubium, dat wil zeggen dat het leven van de burgers die tot 
eenn bepaalde zuil behoorden zich bijna volledig afspeelde binnen de grenzen van de zuil: zij volgden onderwijs met 
zuilleden,, sportten met zuilleden, trouwden met een van hen en werden lid van belangenorganisaties die van de zuil deel 
uitmaakten,, m de praktijk was echter ook de zuil weer opgedeeld in compartimenten. Zo was de huwelijksmarkt van een 
katholiekee arbeider meestal beperkt: hij trouwde met een katholiek arbeidersmeisje, zoals ook een katholieke fabrikant of 
boerr zijn huwelijkspartner meestal in het eigen milieu vond. 2) De groepen en personen die tot de zuil behoorden 
deeldenn een gemeenschappelijke levensbeschouwing of wereldbeeld. 3) De verschillende organisaties in de zuil waren 
mett elkaar verbonden via 'personele unies'. Zie voor een overzicht van de verzuilingsliteratuur: Hoogenboom, Miskende 
democratie,democratie, m.n. 41-72. 
Inn de eerste decennia van de twintigste eeuw voldeed het in de tekst beschreven conservatieve netwerk tot op zekere 
hoogtee aan al deze eisen. De leden ervan beschikten over een gezamenlijk wereldbeeld - noem het een 
levensbeschouwingg - waarvan het denken in termen van een stringente maatschappelijke hiërarchie, standen en de 
gedragsnormenn en omgangsregels die daaruit voortvloeiden centraal stonden; hun dagelijks leven speelde zich 
voornamelijkk af binnen de grenzen van de eigen gemeenschap, waarbij iedere stand in het netwerk, net als in de 
katholiekee en orthodox-protestantse zuilen, weer een wereld op zich was; en de verschillende conservatieve organisaties 
werdenn bijeengehouden door een groot aantal personele unies, zoals in de tekst is opgemerkt. 
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Dee reden waarom ik in dit boek toch niet van de 'conservatieve zuil' zal spreken is drieledig. Allereerst zou dit netwerk, 
nogg voor het zich tot volwaardige zuil had kunnen ontwikkelen, in de jaren dertig weer uiteen vallen (zte Hoofdstukken 
122 en 13 van dit boek). In die zin zou wellicht wel van een 'proto-zuü' gesproken kunnen worden. Belangrijker is echter 
datt de 'doelgroep' van het netwerk in aanleg niet beperkt bleef tot een specifieke categorie van de bevolking, zoals bij de 
katholieke,, de orthodox-protestantse en in mindere mate de socialistische zuil het geval was, maar zich in principe 
uitstrektee tot de gehele bevolking. De toegang tot het netwerk stond in zekere zin open voor personen en groepen van 
allee religieuze overtuiging en verschillende personen van katholieke en protestantse huize, die ook in hun respectieve 
zuilenn functies vervulden, maakten ook daadwerkelijk deel uit van het netwerk (zie de tekst en Bijlage 7). Toen het 
herstell van de oude standensamenleving gaandeweg een onhaalbaar streven bleek en de andere zuilen zich bovendien 
steedss meer voor de buitenwereld gingen afsluiten, gingen de leden van het netwerk zich wel steeds meer op de eigen 
groepenn richten, maar dit laatste was, en dit is de derde reden, niet zozeer bedoeld om de leden ervan te emanciperen, 
zoalss opnieuw bij de drie 'officiële' zuilen het geval was, maar op de bescherming van hun (voorheen) geprivilegieerde 
positiee in de maatschappij. 

66.. De term conservatisme had en heeft in Nederland een negatieve klank, of zoals H.W. Von der Dunk schrijft: 'Wij 
kennenn in [de twintigste] eeuw geen partij of stroming in Nederland die vrijwillig het adjectief'conservatief draagt De 
termm lijkt een gore, versleten hoed, waar niemand het hoofd mee wenst te bedekken. Hoogstens probeert men hem 
tegenstanderss over de oren te drukken.' Dit hield volgens Von der Dunk onder meer verband met de afkeer van het 
'ongeïnspireerdee eng-egotische conservatisme' van de groep politici die Thorbecke en zijn aanhangers bestreden en 
zichzelff wèl expliciet 'conservatief noemden. Von der Dunk, 'Conservatisme in vooroorlogs Nederland', 83. 

67.. Epstein, aangehaald bij: Von der Dunk, 'Conservatism in the Netherlands', 742. 
68.. Bond van Vrije Liberalen, Beginsel-program, (1908), 6, curs, in origineel. Het betreft hier een passage uit een inleiding 

bijj het program, geschreven door de secretaris van de Bond, F.J.W. Drion. 
69.. Ibidem, 11. Terecht schrijft A.A. de Jonge dan ook dat 'er in het program van de Bond van Vrije Liberalen 

aanknopingspuntenn voor een modem anti-democratisme zaten'. Volgens De Jonge loopt er een rechtstreekse lijn van de 
Bondd van Vrije Liberalen naar enkele "'deftige'' anti-democratische bewegingen' die in de jaren twintig en dertig van de 
twintigstee eeuw werden opgericht Het gaat hem echter te ver de gehele Bond als 'antidemocratisch' te karakteriseren. 
Dee Jonge, Crisis en critiek der democratie, 32. 

70.. Volgens Schumpeter is 'every class that has once enjoyed an elevated position [...] greatly aided in seizing on new 
functions,, because the sources and gains of its prior function survive for some time'. Dit laatste gold volgens hem ook 
voorr de Europese aristocratieën aan het begin van de twintigste eeuw. Schumpeter, Imperialism & Social Classes, 101-
168,, dit citaat 151. 

71.. Zie Bijlage 7. 

Notenn bij  Hoofdstak 8 
1.. Zie bijvoorbeeld: Gribling, Nolens, 110-111, 132-133 en passim. Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 460 e. v. 
2.. Voor Nolens: Gribling, Nolens. 
3.. Zie voor deze machtsverschuiving in het antirevolutionaire kamp: Voerman, Conflict Kipper-Heemskerk. 
4.. De Valk & Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, JJ, dit citaat 813, Zie ook: 

Hagoort,, Beginsel behouden, 262 e.v. Vellinga, Talma 's sociale arbeid, 21-73. Smeenk & Van Vliet, Talma. 
5.. Zie ook: Vellinga, Talma 's sociale arbeid, 20-74. De Ruiter, Minister Minister A.S. Talma. 
6.. Bijlagen, 1909-1910, IJ, N°. 302. 
7.. Volgens Vellinga was Talma door tijdgebrek - Talma had haast! - eenvoudigweg niet toegekomen aan een dergelijk 

omschrijving.. Vellinga, Talma's sociale arbeid, 148. 
8.. In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp verdedigde Talma deze stap onder meer met een verwijzing naar het 

grotee aantal werklieden dat zich reeds bij een particulier fonds had aangesloten. In plaats van deze fondsen, die met 
zoveell moeite door werkgevers, werklieden en gemeenten tot bloei waren gebracht, te vernietigen door de 
geneeskundigee zorg bij de Raden van Arbeid onder te brengen, wenste Talma deze uiting van zelfredzaamheid juist aan 
tee moedigen. Later, tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, zou de minister met name door de 
sociaal-democratenn worden verweten te zijn gezwicht voor het verzet van de doktoren, voor wie de ondergang van de 
particulieree ziekenfondsen een financiële aderlating zou hebben betekend. 

9.. Bijlagen, 1909-1910, IL N°. 302. idem, 1910-1911, IL N°. 68.2 (Nota van Wijziging op het ontwerp-Ziektewet de 
overhevelingg van de ongevallen: Artikel 35, sub 3). Cmtwerp-wijzigjngOngevallenwet-1901: idem, 1910-1911, IL N° 
272. . 

10.. Dit amendement-Duys: Bijlagen, 1912-1913, IL N°. 58.5. Het definitieve artikel: Invaliditeitswet Art. 411 lid 2 
Staatsblad,Staatsblad, 1913, N°. 205. 

11.. De wijziging werd voor de eerste maal aangekondigd in december 1910 in een nota van wijziging op het ontwerp-
Ziektewet:: Bijlagen, 1910-1911, H, N°. 68.2 (Artikel 35, sub 3). Vijf maanden later, in mei 1911, werd deze maatregel 
uitgewerktt in een 'Herziening van de Ongevallenwet': Ibidem, N°. 272. 

12.. Bijlagen, 1910-1911, ü, N°. 258. 
13.. Dit percentage werd genoemd in het socialistische dagblad Het Volk, 'Een apothekersrekening', 6 januari 1911. Zie ook: 

Schoonenberg,, Particulier initiatief, 39-40. 
14.. Niettemin bleef Talma in de Tweede Kamer volhouden dat hij geen principieel tegenstander van risico-overdracht was. 

Ziee bijvoorbeeld Bijlagen, 1909-1910, IL N°. 181 en de debatten daarover op 9, 10 en 15 maart 1910 in de Tweede 
Kamer.. Handelingen, 1909-1910, H, 1481-1564. 

15.. Het Volk, 'Een apothekersrekening', 'De "nota" van den minister' en 'De gepeperde nota', 6, 7 resp. 10 januari 1911. 
16.. De Risicobank, mei 1912, curs. en uitroepteken in origineel. Zie ook: ibidem, juni en augustus 1911 en maart 1912. 
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M.DeRisicobank,M.DeRisicobank, mei 1912, 
18.. De Risicobank, augustus en september 1910. 
19.. Adres van de VNW aan de Tweede Kamer, afgedrukt in: Vereenigjng van Nederlandse Werkgevers, Gedenkboek 1899-

1924,1924, Bijlage Vh. De bezwaren van de werkgevers werden verder uitgewerkt door Smissaert in de brochure De 
ZiektewetZiektewet in de Tweede Kamer. 

20.. Zie de debatten over het rapport van de Commissie van Voorbereiding in de Tweede Kamer: Handelingen, 1910-1911, 
D,, 2283-2442. 

21.. Drion in Onze Eeuw, geciteerd bij Vellinga, Talma 's sociale arbeid, 78. Ome Eeuw was in 1901 opgericht door enkele 
vrij-liberalen,, waaronder Smissaert, die jarenlang als redacteur aan dit maandblad was verbonden. Taal, Liberalen en 
radicalen,radicalen, 523 en 556. 

22.. Het ontwerp-Tariefwet: Bijlagen, 1910-1911, IL N°. 241. 
23.. De Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 178-180. Idem, 'Welbespraakt reiziger', 275-276. Van Staaij, 

KatholiekeKatholieke partij en de handelspolitiek, 43-55. Voor het standpunt van het Comité o.a.: De vrijhandel. Zie ook de aan de 
brochuree toegevoegde ledenlijst De Beaufort, Vijftig jaren, IL 151-153. 

24.. Sinds het begin van de eeuw waren enkele voormannen van de SDAP actief betrokken bij de 'Bond voor 
Staatspensionneering',, een vereniging van particulieren, vakbondsleiders en politici van liberale en socialistische 
signatuur.. De Bond streefde naar de invoering van een kosteloos staatspensioen voor alle burgers van 65 jaar en ouder en 
weess de totstandkoming van een ouderdomsverze&ermg van de hand. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de Bond 
enn zijn activiteiten: Hertogh, Debat staatspensioen. Zie voor de Bond als ontmoetingsplaats van liberalen en socialisten 
dee lijsten van bestuursleden en organisaties, afgedrukt in de Bond voor Staatspensionneering, Jaarboekjes. Voor de 
afwijzingg van de Tariefwet door de SDAP: Congresbesluit april 1912, in: SDAP, Congresbesluiten, 113. En: Kolkman 's 
Tarieftvet. Tarieftvet. 

25.. 'Concentratie-manifest der drie vrijzinnige partijen', afgedrukt in: Parlement en kiezer, 1913-1914, 48-50. Voor de 
onderhandelingen:: Taal, Liberalen en radicalen, 527-528 en De Beaufort, Vijftig jaren, 0,126 en 194-195. 

26.. O.a. Smeenk & Van Vliet, Talma, 151-153 en 156. 
27.. De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen in de Tweede Kamer: Handelingen, 1911-1912, H, 2366-3000 (m.n. 

Ziektewett en Radenwet); idem, 1912-1913, IL 45-659 en 2172-2595 (Invaliditeitswet); ibidem, 2699-2941 (Ziektewet). 
28.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, Y, 143-239. 
29.. Zie Bijlage 1 Lijst 2.3.1 en Bijlage 7. 
30.. Het betoog van Van Idsinga: Handelingen, 1911-1912, IL 2587-2606, dit citaat: 2605. 
31.. Deze argumentatie werd door Lohman en Van Idsinga verder uitgewerkt in een nota die zij tijdens de behandeling van de 

wetsontwerpenn aan de Tweede Kamer voorlegden. Bijlagen, 1911-1912, DL N°. 68.1, dit citaat 4, curs, in origineel. 
32.. Zie bijvoorbeeld het verslag van de Commissie van Voorbereiding: Bijlagen, 1911-1912, DL N°. 56.6. 
33.. De zinsnede 'den arbeid betreffende' werd vervangen door 'de arbeidersverzekering betreffende'. Bovendien schrapte 

Talmaa de verordenende bevoegdheid uit het ontwerp en verving dit door het 'absoluut initiatief, d.w.z. dat de Kroon 
alleenn op voordracht van de Raden van Arbeid verordeningen kon uitgeven. De Kroon kon niettemin weigeren de door 
dee Raden voorgestelde verordeningen te ondertekenen. Talma kondigde deze wijzigingen staande het debat in de 
Tweedee Kamer aan: Handelingen, 1910-1911, IL 2432. 

34.. Uit de Tweede Kamerdebatten van eind mei en begin juni 1912 kan worden opgemaakt dat Talma de overheveling van 
dee ongevallen (in de eerste 3 maanden) naar de Ziektewet had geschrapt, maar wanneer hij daartoe precies had besloten 
iss onduidelijk. Wellicht was dit gebeurd in het voortgaande overleg van Talma met de Commissie van Voorbereiding. In 
dee Nota van Wijziging op het ontwerp-Ziektewet van augustus 1911 {Bijlagen, 1911-1912, IL N°. 56.6), de meest actuele 
notaa van wijziging tijdens de debatten in het voorjaar en de zomer van 1912, komt de overheveling nog voor. Maar in de 
Notaa van Wijziging op het ontwerp-Ziektewet van maart 1913 (idem, 1912-1913, H, N°. 14.3), de eerstvolgende nota van 
wijziging,, waarin een groot aantal eerder aangekondigde wijzigingen was opgenomen, werd de overheveling geschrapt. 
Opmerkelijkk genoeg werd het ontwerp-wijziging-Ongevallenwet,, zo blijkt althans uit de Bijlagen (1911-1912, EL N°. 70; 
1912-1913,, II, N°. 63), tijdens de ambtsperiode van Talma niet gewijzigd of geschrapt, al werd de behandelingen van dit 
ontwerpp wel telkens uitgesteld (zie het register van de Handelingen van deze jaren). 

35.. Volgens het wijzigingsvoorstel van de minister dienden de kassen eerst door de plaatselijke Raad van Arbeid te worden 
erkendd en moesten zij met enige regelmaat hun boeken voor de Raad openstellen. Bijlagen, 1911-1912, II, N°. 56.2. 

36.. Bijlagen, 1911-1912, H, N°. 56.33. Lohman stelde voor Talmas Raden van Arbeid te vervangen door circa 80 
Verzekeringsinspecties,, die zouden moeten worden belast met het toezicht op de voor het overige vrijwel autonome 
bijzonderee kassen. 

37.. Handelingen, 1911-1912, EL 2622. Talmas frustratie zal zijn gevoed door de verwerping van zijn Bakkerswet (waarin 
onderr meer de werktijden van arbeiders in het bakkerbedrijf waren geregeld) diezelfde 6e juni 1912 door toedoen van de 
confessionelee aristocraten. Voor dit laatste o.a.: Gribling, Aalberse, 231-259. 

38.. De Valk & Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, deel 2, 562-569. 
39.. Gribling, Aalberse, 239. 
40.. Handelingen, 1911-1912, DL 2696-2697 (13 juni 1912). Lohman Het later doorschemeren het amendement in te trekken 

omm de val van het kabinet te voorkomen (ibidem, 2725-2728). 
41.. Amendement-De Visser: Bijlagen, 1912-1913, D, N°. 58.12, later gewijzigd: ibidem, 58.21 en 58.23. Volgens de eerste 

versiee van het amendement werden alleen reeds bestaande bijzondere kassen toegelaten tot de uitvoering van de 
Invaliditeitswet,, in de tweede versie ook de bijzondere kassen die na de eventuele aanvaarding van de Invaliditeitswet 
zoudenn worden opgericht. 

42.. De WijkersJooth stelde voor het wetsvoorstel zodanig te wijzigen dat leden van een bijzondere kas (de arbeiders) nooit 
meerr dan de 'grootst mogelijke minderheid' in het bestuur van die kas konden krijgen. Ibidem, N°. 14.9, 
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43.. Talma, geciteerd bij Vellinga, Talma's sociale arbeid, 174. 
44.. Talma verklaarde dit amendement 'onaannemelijk', waarna het door De Wijkerslooth werd ingetrokken. Handelingen, 

1912-1913,11,2899. . 
45.. Van de twaalf voorstemmers in de ARP-fractie waren er zeven van adellijke of patricische afkomst. Onder de dertien 

voorstemmerss in de katholieke fractie bevonden zich zes aristocraten en vier (oud-)landbouwers. Voor de stemming: 
Handelingen,Handelingen, 1912-1913, II, 2351-2352 (12 februari 1913). 

46.. De wijziging werd opnieuw voorgesteld door de CHU-er De Visser: amendement-De Visser: Bijlagen, 1912-1913, IL 
N°.. 14.11. Talma nam dit amendement over. Nota van Wijziging 20 maart 1913: Bijlagen, 1912-1913, n, 14.1. 

47.. De Radenwet: Handelingen, 1911-1912, n, 3121 (5 juli 1912); het amendement-De Visser: idem, 1912-1913, n, 2351-
23522 (12 februari 1913); het ontwerp-Invaliditeitswet: ibidem, 2684 (7 maart 1913); het ontwerp-Ziektewet: ibidem, 
30177 (25 april 1913). 

48.. De behandeling in drie Talma-wetten de Eerste Kamer: Handelingen, 1912-1913,1,771-840. De stemming: ibidem, 839-
840. . 

49.. Zie bijvoorbeeld: Treub, Herinneringenen overpeinzingen, 245 e.v. 
50.. Ten opzichte van de verkiezingsuitslag van 1909 verloor de ARP bij de verkiezingen van 1913 twaalf districten. In de 

tussenliggendee periode waren drie van deze districten (Wijk bij Duurstede in 1909, Rotterdam-V in 1910 en Ommen in 
1912)) echter door andere partijen veroverd bij tussentijdse verkiezingen, die nodig waren geweest omdat de 
antirevolutionairenn die deze districten in de Tweede Kamer hadden vertegenwoordigd om verschillende redenen hun 
ontslagg hadden ingediend. Parlement en kiezers, 1913-1914, 187-247. 

51.. De ARP verloor de districten Amersfoort, Amsterdam-Vu, Gorinchem, Ridderkerk en Rotterdam-IV aan de BVL; de 
districtenn Amsterdam-Vul, Enschede en Utrecht-Ü aan de SDAP; en het district Middelburg aan de Liberale Unie. 
Ibidem. Ibidem. 

52.. Bosscher, Erfenis van Colijn, passim. 
53.. Van Esveld, Treub, 101. 
54.. Van der Does, Sociale verzekering, 62 en Bijlage XVH. 

Notenn bij  Hoofdstuk 9 
1.. Zie voor het lot van de Tariefwet-Kolkman: Van Staay, Katholieke partij en handelspolitiek, 43-55. 
2.. Spoormans, 'Met uitsluiting van voorregt', 186-197. Oud, Honderdjaren, 218-223. 
3.. In de Tweede Kamer werd het voorstel tot wijziging van de Grondwet op dit punt in eerste lezing zonder hoofdelijke 

stemmingg aanvaard. In tweede lezing stemden alleen de CHU-ers J.W.H.M, van Idsinga en C.J.A. Bichon van 
Usselmondee tegen. De Eerste Kamer accepteerde het wetsontwerp in eerste lezing met algemene stemmen. In tweede 
lezingg stemden de P.C. 't Hooft (ARP) en D.W. Stork (BVL) tegen. Voor de stemmingen in de Tweede Kamer: 
Handelingen,Handelingen, 1916-1917, IL 792 (7 december 1916); idem, 1917-1918, H, 26 (25 september 1917); in de Eerste Kamer: 
idem,, 1916-1917, L 654 (16 mei 1917); idem, 1917-1918,1, 42 (29 november 1917). 

4.. De Vries, 'Censuskiesrecht', 218-219. Het precieze percentage voor 1897 is niet bekend, maar in 1901 (het eerste jaar 
waarvann wel cijfers voor handen zijn) lag dit op 51,8 procent 

5.. Ibidem, 216-224. 
6.. Oud, Honderd jaren, 218-223. 
7.. Marchant geciteerd bij: Spoormans, 'Met uitsluiting van voorregt', 194. 
8.. Treub, Oorlogstijd, passim. Van Esveld, Treub, 123-146. Kossmann, Lage landen, IL 32-36. Bode, 'Nederlandse 

bourgeoisie',, m.n. 10-12. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 23-32. 
9.. Kossmann, Lage Landen, IL 32. De NOT werd opgericht en bestuurd door de volgende personen: A. Roelvink (bankier; 

Rgg vóór 1795; lijst financieel-economische elite-1902, zie Bijlage 1, Lijst 1.2), A. Maclaine Pont (advocaat; Rg vóór 
1600),, S.M.D. Valstar (reder), Jhr. L.P.D. op ten Noort (reder; Rg vóór 1700; lijst financieel-economische elite-1902), 
C.. J.K. van Aalst (bankier en handelaar), G. W. van der Goes; functie onbekend; Rg vóór 1500), G.H. Hintzen (handelaar, 
Rgg onduidelijk; lijst financieel-economische elite-1902; oud-Tweede Kamerlid voor de BVL, bestuurder Centrale 
Werkgeverss Risicobank), en J. van Vollenhoven (bankier; Rg vóór 1700; Tweede Kamerlid voor de BVL; lijst 
financieel-economischefinancieel-economische elite-1886). Deze namen: De Graaf & Mobron, 'Bankiers en reders', 77. Bijzonderheden: zie de 
literatuurr en de lijsten in Bijlage 1. 

10.. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 23-32. 
11.. De Graaf & Mobron, 'Bankiers en reders', 78. 
12.. Kossmann, Lage landen, IL 32. 
13.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 10. 
14.. Posthuma volgde de sociaal-liberaal M.W.F. Treub op, die op zijn beurt naar het departement van Financiën vertrok. 
15.. Volgens De Hen was Posthuma in 1929 'serieuze kandidaat-fractieleider voor de Vrijheidsbond', de partij die in 1921 uit 

eenn fusie van de BVL, Liberale Unie en enkele kleine middenstandspartijen zou ontstaan. De Hen, Actieve en re-actieve 
industriepolitiek,industriepolitiek, 315-316n Zie ook: De Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 765-766 en 775-776. 

16.. Spahr van der Hoek, Geschiedenis van de Friese landbouw, IL 486-497. Kuiper, Adel in Friesland, 350. 
17.. Zie voor Posthuma o.a. Biografisch woordenboek van Nederland, HL 466-468. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden in 

dede Tweede Wereldoorlog, deel V (1974), 411-412. 
18.. Zie Lijst 2.4 in Bijlage 1. 
19.. Bij zijn overgang naar het departement van Financiën had Treub, die tot 1914 minister van LHN was geweest, deze 

portefeuillee meegenomen. 
20.. Zie voor de details van deze ontwerpen Bijlage 3.1. Voor het lot van deze wetsvoorstellen: Moltzer, 'Wettelijke 

verzekeringg tegen zeeongevallen', 627-664, m.n. 627-638. 
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21.. Volgens Schwitters dateerde deze bepaling uit de dertiende eeuw. In 1838 werd de bepaling formeel vastgelegd in het 
Wetboekk van Koophandel. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 187-188. 

22.. Brautigam, Langs de havens, 134-135. Wanneer een zeeman na een ongeval alsnog naar de rechter stapte, probeerde de 
rederr volgens Brautigam dikwijls het proces zolang mogelijk te rekken Mn de hoop, dat de invalide, door nood en honger 
gedwongen,, zwak zal worden. Dat de invalide dan zal bukken en de zaak afinaken voor een belangrijk minder bedrag, 
dann de rechter zou toekennen, had de getroffene slechts voldoende uithoudingsvermogen bezeten.' Idem, 
Zeeoorlogsongevallenwet,Zeeoorlogsongevallenwet, 12. 

23.. Flierman, Centrale punt in de reederswereld, 38-41. 
24.. Brautigam, Zeeoorlogsongevallenwet, IS-16. 
25.. Ibidem, 17. Eerder had Posthuma op verzoek van de Kamer een onderzoek ingesteld naar de bestaande toestand. Hieruit 

wass gebleken dat een groot deel van de werklieden inderdaad onvoldoende of in het geheel niet was verzekerd. Moltzer, 
'Wettelijkee verzekering tegen zeeongevallen\ 639-640. 

26.. Bijlagen, U, 1914-1915, N°. 304. 
27.. Memorie van Toelichting, Bijlagen, 1914-1915, IL N°. 304.3. 
28.. De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer: Handelingen, 1914-1915, ü*, 1095-1144. Zie ook het 

Voorloopigg Verslag van de Commissie van Voorbereiding, ibidem, N°. 304.5. 
29.. Centrale Werkgevers Risicobank 1902-1927, 80-81. Het akkoord tussen Centraal Beheer en reders werd op 5 maart 

gesloten. . 
30.. Moltzer, 'Wettelijke verzekering tegen zeeongevallen', 644. 
31.. Handelingen, 1914-1915, D, 1216 (30 april 1915). 
32.. Zie voor de definitieve wet Bijlage 3.2. 
33.. Alleen de Stoomvaart-Maatschappij 'Zeeland' en een veertigtal zeevissers zagen van toetreding af. Centrale Werkgevers 

RisicobankRisicobank 1902-1927, 83. De meeste reders en vissers waren aangesloten via een aparte onderlinge, waarvan er 
uiteindelijkk vier vann zouden worden opgericht. Zie voor deze onderlinges Bijlage 5. 

34.. Van Aalderen, Centraal Beheer, 22. 
35.. Van der Valk, Pauperzorg, 41. 
36.. Het ging hierbij om de volgende gemeenten: Hilversum (in 1907), Amersfoort, Arnhem, Bussum, Delft, Deventer, Den 

Haag,, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Zaandam en Zeist (alle in 1908); Dordrecht, Hof van Delft, Leeuwarden, 
Maastricht,, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Schoten en Vlaardigen (alle in 1909). Later zouden ook Tilburg, Velsen, 
Vlissingenn en Zwolle (alle in 1910), Baarn (in 1911), Alkmaar en Renkum (in 1912) en Roermond (in 1913) volgen. 
Amsterdamm en Utrecht waren al in 1906 tot subsidiëring overgegaan. Al deze gemeenten kozen voor het zogenaamde 
'Gentsee stelsel' (d.w.z. de subsidiëring van de door de fondsen verstrekte uitkeringen). Alleen Den Haag stelde daaraan 
dee extra voorwaarde dat ook niet-leden van de gemeentesubsidie zouden profiteren (het zogenaamde 'Noorse stelsel'). 
StaatscommissieStaatscommissie over de werkloosheid, deel DC (Eindverslag), 759-766 en 806-816. 

37.. De Rooy, Werklozenzorg, 17. Schrage en Nijhof, 'Een lange sisser en een late knal?, 35-36. 
38.. Deze interpellatie-Troelstra: Handelingen, 1908-1909, IL 75-166. 
39.. De Rooy, Werklozenzorg, 20. 
40.. Staatscommissie over de werkloosheid, IX, 814-816. 
41.. Ministerie van LNH, 'Circulaire betreifende werkloozenverzekering', 22 augustus 1914, afgedrukt in: Tijdschrift der 

NationaleNationale Vereeniging tegen de Werkloosheid, 1915, 226-227. De uitkeringshoogten: Visser, 'Geschiedenis van de 
werkloosheidsverzekering',, 112. 

42.. Het eerste cijfer: Van der Valk, Pauperzorg, 261-261 noot 30; het tweede: Van Loo, 'Den arme gegeven...', 180. 
43.. Knijpers & & Schrage, Wage Bargaining Instrument, 5. 
44.. De regeling was ontworpen door Treubs opvolger Lely. De Rooy, Werklozenzorg, 24-25. Nijhoff& Schrage, 'Een lange 

sisserr en een late knal?', 38. 
45.. Van der Valk, Pauperzorg, 42-45. 
46.. Dit percentage is berekend met behulp van de Balans van het KNSC die jaarlijks werd gegeven in: Koninklijk Nationaal 

Steuncomité,, Voornaamste bescheiden, passim. 
47.. De Rooy, Werklozenzorg, 23. 
48.. Ibidem. 
49.. Staatsblad, 1916, N°. 522 (Koninklijk Besluit). 
50.. Van der Valk schrijft hierover het volgende: 'Beide [de NVA en haar blad, mh] waren bedoeld als overkoepelende 

organisatiess van de totale armenzorg, maar met name van het particulier initiatief. In beide gevallen ging het initiatief uit 
vann actieve leden van de neutrale verenigingen. Zij bleven hierin steeds een belangrijke rol spelen. Zo was hun invloed 
binnenn het particulier initiatief groter dan hun kwantitatieve betekenis zou doen vermoeden.' Van der Valk, Pauperzorg, 
98. . 

51.. Zie Bijlage 1, Lijst 4.2. 
52.. Zie voor de Armenwet van 1854 o.a.: Melief, Strijd om de armenzorg. Van Leeuwen, 'Armenzorg 1800-1912', 283-288. 
53.. Het verheffingsprincipe was vastgelegd in Artikel 29 van de nieuwe Armenwet. Zie bijvoorbeeld De Rooy, 'Armenzorg 

inn Nederland', 101-102. 
54.. Zie bijvoorbeeld: De Rooy, 'Armenzorg in Nederland', 102. Van Doorn, 'Armoede en werkloosheid'. Hertogh, 'Geene 

wet,wet, maar de Heer!', 217-220. 
55.. Van Doorn, 'Armoede en werkloosheid', 12. 
56.. Kuypers & Schrage, Wage Bargaining Instrument, 4-5 en noot 20. 
57.. Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid (1914-1919) en KNS, Voornaamste bescheiden, m.n. deel 

XII en XII. J.A. Berger, Van armenzorg tot werklozenzorg, (Amsterdam, 1936). De Wildt, 'Wachtgeldregelingen'. 
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58.. Subsidies wachtgeldregelingen: De Wildt, 'Wachtgeldregelingen', 457. Subsidies Noodregeling-Treub en 
Werkloosheidsbesluit-1917:: zie Tabel B.10.1 in Bijlage 10. 

59.. KNSC, Voornaamste bescheiden, deel XI en XII, passim. 
60.. Bij het aantreden van het kabinet-Cort van der Linden in augustus 1913 werd Treub minister van Nijverheid, Landbouw 

enn Handel. Eenjaar later verving hij A.E.J. Bert ling op het Ministerie van Financiën (Treub werd als minister van LNH 
opgevolgdd door Posthuma, zie § 9.2), maar bleef verantwoordelijk voor het sociale verzekeringsbeleid. Na de 
aanvaardingg van de motie-Schaper (zie tekst) trad Treub in februari 1916 af, om een jaar later na het vertrek van zijn 
opvolgerr A. van Gijn weer op het Ministerie van Financiën terug te keren. 

61.. O.a. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 156-157. Zie voor een meer uitgebreide uiteenzetting van 
Treubss opvattingen over de sociale verzekering, en met name de uitvoeringsorganisatie: Treub, Over sociale verzekering, 
m.n.. 77-91. 

62.. Handelingen, 1913-1914, IL o.a 34-46 en 636-642. 
63.. Bijlagen, 1913-1914, D, N°. 252. Ontwerp-Pensioenbelasting ('Wet op Pensioenbelasting 1916'): ibidem, 1915-1916, 

N°.206. . 
64.. Het feit echter dat uitgerekend Treub met dit wetsvoorstel voor de dag kwam leidde in en buiten het parlement tot de 

nodigee commotie. Vóór de verkiezingen van 1913 had Treub geweigerd zich opnieuw kandidaat te stellen voor de 
Tweedee Kamer, omdat hij het niet eens was met het liberale Concentratiemanifest dat de invoering van een 
staatspensioenn voorschreef. Treub was altijd tegen een staatspensioen geweest, omdat dat volgens hem een vorm van 
armenzorgg was. Van Esveld, Treub, 97-99. Treub, Herinneringen en overpeinzingen, 272-27r4. 

65.. Om de invoering van de Ouderdomswet mogelijk te maken diende Treub tegelijkertijd een ontwerp-wijziging-
Invaliditeitswett in, waarin de ouderdomsartikelen uit Talmas wet werden geschrapt. Zie voor dit ontwerp: Bijlage 3.1 

66.. De Risicobank, november 1915, januari, februari en juni 1916. 
67.. Dit onderhoud vond plaats in januari 1914, dus nog voordat Treub zijn wetsontwerp aan de Tweede Kamer had 

gepresenteerd.. De delegatie van Centraal Beheer werd geleid door Posthuma die in november van dat jaar tot minister 
zouu worden benoemd (zie § 9.2). Brief van de Centraal Beheerdirectie aan de Raad van Commissarissen van Centraal 
Beheer,, d.d. 30 januari 1914: ARA Den Haag, Afdeeling Arbeidersverzekeringen, map 50. 

68.. De Rooy, 'Treub', 80. Zijn voormalig partijgenoot H.P. Marchant bracht Treubs opmerkelijke optreden in verband met 
dienss 'persoonlijke karaktertrekken': 'Met dezen Minister stond men van dag tot dag aan nieuwe verrassingen bloot*. 
Marchant,, 'Staatkundig overzicht', in: Vragen des tijds, XLII/5 (februari 1916), 408-418, deze passage 415-418. 

69.. Treub brak met zijn eigen partij na een conflict over financiering van de mobilisatie-uitgaven. Oud, Honderd jaren, 213. 
70.. Treub geciteerd bij: Van Esveld, Treub, 147. Zie ook: Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 32-33. 
71.. Van Esveld, Treub, 150 e.v. 
72.. Ibidem, 383. 
73.. Zie voor dit argument bijvoorbeeld de terugblik van het VDB-Tweede Kamerlid H.P. Marchant, 'Staatkundig overzicht', 

in:: Vragen des tijds, XLU/5 (februari 1916), 408-418, deze passage 416-417. 
74.. Brief van Treub aan Tweede Kamervoorzitter Goeman Borgesius d.d. 31 december 1915. Gemeld bij Wittert van 

Hoogland,, Parlementaire geschiedenis, I, 264. Ik heb de brief noch in de Handelingen noch in de Bijlagen kunnen 
terugvinden,, maar in de debatten die daarop volgden werd herhaaldelijk naar de brief verwezen. 

75.. Zie o.a. Marchant, 'Staatkundigoverzicht' (februari 1916). 
76.. De behandeling van Treubs verzoek in de Tweede Kamer: Handelingen, 1915-1916, ü, 1083-1114 (27 en 29 januari 

1916).. De motie-Schaper luidde: 'De Kamer van oordeel dat de dwang dien de Minister uitoefent op de Kamer, door een 
onverbrekelijkee verband te leggen tusschen het ontwerp-Ouderdomswet en het ontwerp-Pensioenbelasting, niet kan 
wordenn aanvaard, gaat over tot de orde van den dag'. Handelingen, 1915-1916, IL 1104 (28 januari 1916). Strikt 
genomenn was dit geen motie van afkeuring, maar zij werd door de Kamerleden en Treub zelf wel als zodanig opgevat. 
Vann Esveld, Treub, 134. 

77.. Pikant detail is dat ook een deel van de katholieke fractie, onder aanvoering van Aalberse, vóór de motie-Schaper 
stemde.. In de Kamer verklaarde Aalberse dat hij eigenlijk tegen de motie was, maar 'in de gegeven omstandigheden' de 
ministerr niet kon steunen. Met dit laatste doelde Aalberse niet op de politieke situatie, maar op het privéleven van de 
minister.. Treub was al eens eerder gescheiden en nu wilde hij ook zijn tweede huwelijk laten ontbinden en dit werd in de 
perss breed uitgemeten. Aalberse en verschillende van zijn katholieke fractiegenoten stemden voor de motie-Schaper 
omdat,, zo schreef Aalberse in zijn dagboek, een man met een zedelijk leven als Treub 'die kan en mag in Nederland 
geenn Minister zijn - die man kan niet zijn een officieele raadsman van onze zedelijk zo hoogstaande Koningin'. De 
katholiekenn zouden het volgens Aalberse niet aan het volk kunnen uitleggen wanneer zij 'een openlijke echtbreker de 
handd boven het hoofd' zouden houden. Aalberse geciteerd bij Gribling, Aalberse, 283-286. Houwink ten Cate meent dat 
koninginn Wilhelmina zélf achter Treubs vertrek zat. Volgens hem was dit het resultaat van 'een intrige van de Duitse 
gezantt R- von Kühlmann, die erin slaagde Treub [die volgens Houwink ten Cate pro-Brits was, mh] te doen ontslaan 
doorr haar in te lichten over diens intieme betrekkingen'. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 28. Overigens 
suggereertt Aalberse in zijn dagboek tevens dat Treub met zijn koppeling tussen de Ouderdomswet en de Pensioenwet 
bewustt 'politieke zelfmoord' pleegde. Treub wist dat de socialisten - waarvan het minderheidskabinet-Cort van der 
Lindenn afhankelijk was - tegen de Pensioenbelasting zouden stemmen. Bovendien ging het gerucht dat de liberalen zelf 
eenn motie van wantrouwen tegen Treub overwogen. Gribling, Aalberse, 283-286. 

78.. De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer: Handelingen, 1915-1916, IL 1394-1887 (4 t/m 28 april 
1916). . 

79.. Motie Schaper: Handelingen, 1915-1916, ü, 1114 (28 januari 1916); ontwerp-Treub: ibidem, 1971 (18 mei 1916); 
ontwerp-Duyss es.: idem, 1917-1918, ü, 2568 (14 mei 1918); ontwerp-Treub (Eerste Kamer): idem, 1917 (niet 1916-
1917),, L 34 (17 juli 1917); ontwerp Duys es. (Eerste Kamer): idem, 1917-1918, L 768 (19 juli 1918). 
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80.. Om de wijziging van de Grondwet op het punt van het kiesrecht en het bijzonder onderwijs veilig te stellen waren in het 
voorjaarr van 1917 Eerste en Tweede Kamer ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Door deze tussentijdse 
verkiezingenn had het ontwerp volgens de confessionele partijen zijn geldigheid verloren. De behandeling van het 
wetsontwerpp in de Eerste Kamer: Handelingen, 1917 {niet 1916-1917), I, 22-34 (17 juli 1917). 

81.. Formeel ging het bij dit ontwerp-Duys es. om een nieuw wetsvoorstel, maar de inhoud ervan was vrijwel identiek aan 
diee van het ontwerp-Treub. Het ontwerp Duys es.: Bijlagen, 1917-1918, II, N°. 312. 

82.. De behandelingen van het ontwerp-Duys es. in de Tweede Kamer: Handelingen, 1917-1918, II, 2495-2568 (14 mei 
1918);; behandeling in de Eerste Kamer: ibidem, 1917-1918,1,749-768 (19 juli 1918). 

83.. Centraal Beheer, Gedenkboek, passim. 
84.. Stuurman, Verzuiling kapitalisme en patriarchaat,, 183. Zie ook: Heerma van Vos, Achturendag, (Amsterdam, 1994), 

22-24. . 
85.. Na de eerste stemronde stond de SDAP zelfs even op 18 zetels, maar door haar weigering om toe te treden tot de 

regeringg (zie tekst) verloor zij er volgens Oud bij de 'naverkiezingen* (deze waren noodzakelijk omdat enkele sociaal
democratischee kandidaten in meerdere districten tegelijk waren gekozen) weer drie. Oud, Honderd jaren, 209-211. 

86.. Ibidem, 210-211. 
87.. Ibidem, 208-223. De Rooy, Werklozenzorg, 25. 
88.. Zie b.v. Troelstra, Gedenkschriften, deel 4, 55-56. 
89.. Huetingea., Naar groter eenheid, 66-67. Perry, 'De jaren 1894-1919', 57. 
90.. SDAP, Verkiezingsprogramma-1918, afgedrukt in: Parlement en kiezer, 1919-1920, 129-132, deze citaten 129 en 130. 

Notenn bij  Hoofdstak 10 
1.. Mayer, Old Regime, 4, mijn vertaling, mh. 
2.. Oud, Jongste verleden, I, 22-77. 
3.. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenissen in de laatste maanden van 1918: Scheffer, November 1918. 

Ziee ook: Oud, Jongste verleden, I, 83-93. 
4.. Gribling, Aalberse, 335. Nog in maart 1919 noteerde de Amsterdamse bankier E. Heldring in zijn dagboek: *Ik ben niet 

gerustt over den toestand onder de arbeiders. [...] Zij zijn [...] opstandig. Daarbij komt de groote staking in de 
metaalnijverheid.. Het terrein wordt dus, gegeven ook de onrust welke over geheel Europa heerscht, voor een groote 
uitbarstingg geschikt.' De Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 317. 

5.. Heerma van Vos, Achturendag, 26-31. 
6.. 'In 't algemeen', zo herinnerde de toenmalige minister van Arbeid, de katholieke democraat P.J.M. Aalberse zich enkele 

jarenn later, 'was het in die spannende novemberdagen frappant, hoezeer juist de liberalen overstuur waren - niet slechts 
dee politici en magistraten, maar ook de werkgevers. Kwamen er niet politici bij de regering smeken, om toch onverwijld 
enigee sociaal-democraten in het Ministerie op te nemen? Had de burgemeester van Rotterdam zich er al niet aanstonds 
bijj neergelegd, dat een Arbeidsraad het gemeentebestuur in hadden zou nemen? Waren er geen grootwerkgevers, die 
aanstondss den achturendag met 44- of 45-urige werkweek invoerden, en meenden goed te doen dit aan Schaper [het 
SDAP-Tweede-Kamerlid,, mh] te melden, omdat deze toch over enkele dagen als Minister van Arbeid zou optreden?' 
Aalbersee geciteerd bij Gribling, Aalberse, 319. Zie ook de toegeeflijke opstelling van conservatief-liberale bladen als de 
NieuweNieuwe Rotterdamsche Courant, het Centraal Beheer orgaan De Risicobank en de werkgeversgezinde De Nieuwe 
CourantCourant in november en december 1918. 

7.. Zie voor de motie-Rink: Handelingen, 1918-1919, H, 357-358. 
8.. Ruys in de Tweede Kamer: Handelingen, 1918-1919, II, 657-665 (10 december 1918). 
9.. Aanvankelijk gold deze bepaling slechts voor de eerste zittingsperiode van de Raden van Arbeid, maar in 1924 werd de 

bepalingg verlengd en in 1928 een permanente regel. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L, 314 en 512. 
10.. Moltzer, 'Wettelijke verzekering tegen zeeongevallen', 655-656. 
ILL Zie Bijlage 3.1. 
12.. Bijlagen, n, 1918-1919, N°. 484. 
13.. De Rijksbijdrage aan de Invaliditeitswet, de Ouderdomswet en de Zeeongevallenwet: Van der Does, Sociale verzekering, 

Bijlagee XXXIII. De bijdrage van het Rijk aan de werklozenzorg: De Rooy, Werklozenzorg, Bijlage 8. De hoogte van de 
Rijksbegroting:: ibidem, Bijlage 2. 

14.. Het ontwerp-Radenwet, het ontwerp-Zeeongevallenwet, het ontwerp-wijziging-Invaliditeitswet en het ontwerp-
Vrijwilligee Ouderdomsverzekering werden op 20 juni ingediend, van 9 tot en met 12 september 1919 in de Tweede 
Kamerr behandeld en op 18 september zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Behandeling en aanvaarding van deze 
wettenn (eveneens zonder hoofdelijke stemming) in de Eerste Kamer vonden plaats op 30 en 31 oktober 1919. 

15.. Folmer, Departement van Arbeid, xv. 
16.. Het ging hierbij om Artikel 40 van de Invaliditeitswet. De AMvB: Staatsblad, 28 november 1919, N°. 791. 
17.. Raden van Arbeid, jaarverslag 1921. 
18.. Zie onder andere: Katholiek sociaal weekblad, 24 januari en 14 februari 1920. Het Volk, 13, 21, 29 en 31 januari, 18 

februarii 1920. Zie ook de interpellatie-Beumer in de Tweede Kamer over dit onderwerp, Handelingen, 1919-1920, II, 
1733-17499 (25 maart 1920). 

19.. Kersten, Invaliditeitswet, 4-5. Voor Kersten: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 236-237. 
20.. Zie bijvoorbeeld: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 maart 1920. In de maanden februari, maart en april verschenen in 

dee NRC en in het Handelsblad artikelen, ingezonden brieven en verslagen van protestvergaderingen tegen de 
Invaliditeitswet. . 

21.. Voor het bezwaren van de dames tegen de Invaliditeitswet: Poelstra, Luiden van een andere beweging, 277-279. Over de 
(veranderende)) verhouding tussen de dienstmeiden en hun werkgeefsters: Montijn, Leven op stand, 25-26 en 242-244. 
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22.. De Risicobank, januari 1920. 
23.. Centraal Beheer, Open brief. Zie ook: De Risicobank, november en december 1919, januari en februari 1920. H. 

Smissaert,, 'De ambtenaar of de man zelf?', in: De Amsterdammer, 13 en 27 maart 1920. 
24.. De Risicobank, april en mei 1920. 
25.. Zie de interpellatie-Beumer in de Tweede Kamer over dit onderwerp, Handelingen, 1919-1920, D, 1733-1749 (25 maart 

1920). . 
26.. 'Wet van den 4den December 1920, tot wijziging der Invaliditeitswet (Gemoedsbezwaren)', Staatsblad, N° 850. Een 

dergelijkee regeling voor gemoedsbezwaren zou in de daaropvolgende jaren ook in andere sociale wetten en 
wetsontwerpenn worden opgenomen. 

27.. Hoe groot het aantal arbeiders, dat wegens gemoedsbezwaren van de verzekeringsplicht was ontheven, precies was is 
niett met zekerheid te zeggen. In de jaarverslagen van de Raden van Arbeid werd onderscheid gemaakt tussen twee 
categorieën:: 1) arbeiders die wegens gemoedsbezwaren ontheffing hadden aangevraagd en gekregen (1.727 in 1921; 
Art.. 286c van de gewijzigde Invaliditeitswet), en 2) werkgevers die wegens hun eigen gemoedsbezwaren ontheffing 
haddenn aangevraagd en gekregen voor hun arbeiders (672 in 1921; Art. 286g). Van deze werkgevers werd in de 
jaarverslagenn niet vermeld hoeveel arbeiders zij gezamenlijk in dienst hadden. Uitgaande van een gemiddeld aantal 
verzekerdee arbeiders van 3,2 per werkgever (in 1920) kan hun aantal in 1921 niettemin worden geschat op 2.150 
personenn (672 x 3,2). In 1921 vielen derhalve in totaal ongeveer 3.877 arbeiders (1.727 + 2.150) onder de nieuwe 
bepaling.. Raden van Arbeid, Jaarverslag, 1921. Het gemiddeld aantal verzekerde werklieden per werkgever is berekend 
doorr het aantal verzekerde arbeiders (1.753.000 in 1920, zie Bijlage 8) te delen door het aantal bedrijfshoofden (543.000 
inn 1920 (volkstellingjaar), CBS, Dertiende algemene volkstelling, staat 6, dit getal is waarschijnlijk groter dan het 
werkelijkee aantal ondernemingen, omdat in dit getal de meewerkende echtgenoten zijn meegerekend). 

28.. Voor de hernieuwde oppositie van de liberale aristocraten in het parlement: bijvoorbeeld de Interpellatie-Drion in de 
Tweedee Kamer, Handelingen, II, 1921-1922, 171-208; Gribling, Aalberse, 371-374. Voor het werkgeversverzet tegen 
werklozensteun:: De Rooy, Werklozenzorg, 30-31, Kuijpers & Schrage, 'Unemployment Insurance in the Netherlands', 
90-92,, en tegen achturendag: Heerma van Vos, Achturendag, 46*54. 

29.. Ibidem, 47. 
30.. Hobsbawm, Age of Empire, 6-7. Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 239-240 
31.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 11-12. De Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 328-329. 
32.. Van Lennep, Late regenten, 60-61 en 69. Hoekveld, Baarn, 148-149. Bruin, Herenwereld ontleed, 61-65. De Vries, 

HerinneringenHerinneringen en dagboek van Ernst Heldring, passim. Vgl. Jonker, 'Waterdragers van het kapitalisme', m.n. 171-172. 
Wilterdink,, Vermogensverhoudingen in Nederland, 185-260. 

33.. Van Lennep, Late regenten, 1-66. 
34.. Bruin, Herenwereld ontleed, 64-65. 
35.. Over een oom en tante, die een aantal familietradities in de jaren twintig nog in stand probeerden te houden, schrijft de 

aristocraatt Van Lennep bijvoorbeeld: 'Dat heeft hun ongetwijfeld een deel van hun vermogen gekost. Misschien zagen 
zee niet tijdig in, welke veranderingen de oorlog van 1914-1918 ook in Nederland teweegbracht, niet beseffende "que les 
rentierss ne seraient plus interessants après la guerre".' Van Lennep, Late regenten, 69. Zie ook: Hoekveld, Baarn, 150-
151;; Schmidt, Om de eer van de familie, 176-178. 

36.. Dit ressentiment uitte zich overigens ook in dagelijkse omgang tussen de standen. Volgens Montijn namen in de jaren 
twintigg de uiterlijke 'klassentegenstellingen' (sic!) in Nederland toe. Montijn, Leven op stand, 25-28 

37.. Oud, Jongste verleden, L 384-385. Zie ook: De Jonge, Crisis en critiek der democratie, 63-117. Von den Dunk, 
'Conservatismee in vooroorlogs Nederland'. 

38.. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 22. 
39.. Bijvoorbeeld de bijdrage aan het blad Haagsch Maandblad van H.C. Dresselhuys (fractievoorzitter van de Liberale 

Staatspartijj in de Tweede Kamer), 'Het evenwicht in de Staat' (1925:507-513) en W.M. Westermann, 'Gezag of chaos' 
enn 'Een politiek réveil' (1924:42-56, resp. 1925: 375-387). 

40.. Deze topambtenaar was A.C. Josephus Jitta. De overige leden waren: A. Plate (Rotterdamse reder en oud-Tweede 
Kamerlidd voor de Bond van Vrije Liberalen, Rg vóór 1850), D. Crena de Iongh (agent, later president van de 
Nederlandschee Handel-Maatschappij, Rg vóór 1700), Th. van Weideren baron Rengers (oud-Eerste-Kamerlid voor de 
BB VL, Rg vóór 1400), J. van Hettinga Tromp (functie onbekend) en W.B. Reyen (functie onbekend). Zie voor de bronnen 
m.b.t.. de bijzonderheden van de commissieleden: Bijlage I. Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 
DoelmatigeDoelmatige overheids-bemoeiing, 40. 

41.. Ibidem, 12, mijn curs., mh. 
42.. Ibidem, 20-21. 
43.. Nationale Unie, Staatkundig advies. 
44.. Ibidem, 13. De open brief was onder anderen ondertekend door Smissaert en de Kamerleden E.C. van Dorp (Liberale 

Staatspartij)) en C. van der Voort van Zijp (ARP). Achter de in totaal 214 namen van personen die in de brief als 
ondertekenaarss werden vermeld, was telkens de woonplaats en in een groot aantal gevallen hun beroep vermeld. 
Woonplaats:Woonplaats: Van alle ondertekenaars waren er 16 afkomstig uit Amsterdam, 27 uit Rotterdam, 63 uit Den Haag, 33 uit 
Haarlemm en 20 uit de deftige buitenplaatsen, zoals Wassenaar, Bloemendaal en Overveen, tezamen 159 personen (= 74,3 
procent).. Beroep: Van de personen van wie het beroep was vermeld (150 ~ 70,1 procent), waren er 74 (= 49,3 procent) 
werkzaamm in de bank-, handels- en verzekeringswereld, de scheepvaart en de koloniën. Status: Van alle ondertekenaars 
warenn er 36 (= 16,8 procent) van adellijke en 86 (= 40,2) van (vermoedelijk) patricische afkomst, opgeteld derhalve 122 
personenn (= 57 procent). Bij het bepalen van de status is niet, zoals bij de lijsten in de bijlagen, de 'strenge methode' (zie 
Bijlagee 1) toegepast, maar genoteerd welke namen in Nederlands adelboek en Nederland's patriciaat voorkomen. 
BekendeBekende families: Op de lijst komen naast de in de tekst genoemde personen, onder anderen voor: telgen van bekende 



NOTEN N 345 5 

aristocratischee families uit Amsterdam (De Beaufort, Bierens de Haan, Crommelin, Van Eeghen, Van Hall, Van Lennep, 
Rahusen,, Voute), Rotterdam (Van Beuningen, Hintzen, Hudig, Mees), Den Haag (Groeninx van Zoelen) en Haarlem 
(Enschedé).. Ibidem, 13-20. 

45.. Het ging bij deze middenstandspartijen om de Economische Bond, de Neutrale Partij en de Middenstandspartij. 
46.. Gribling, Aalberse, 378-383. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, I, 165-211. 
47.. In de daaropvolgende jaren ontvingen alleen enkele grote gemeenten een kleine subsidie. De Rooy, Werklozenzorg, 28-

34. . 
48.. Folmer, Departement van Arbeid, 69-70. 
49.. Staatscommissie-Kooien, Verslag. 
50.. Dit voorontwerp-Ziektewet van Aalberse heb ik helaas niet kunnen achterhalen. Schoonenberg, die kennelijk wel over 

hett ontwerp kon beschikken, schrijft dat 'dit voorontwerp voornamelijk de emancipatie van de erkende bijzondere 
kassenn tot een met de Overheidsinstellingen gelijkwaardige positie [behelsde]'. Uit de beschrijving die hij geeft kan 
echterr niet worden opgemaakt dat het voorontwerp wezenlijk van de uiteindelijke Ziektewet-Talma verschilde. Ook 
daarinn waren, na aanvaarding van het amendement-De Visser, de erkende bijzondere kassen min of meer aan de Raden 
vann Arbeid gelijk gesteld. Schoonenberg, Particulier initiatief, 79-80 

51.. Aalberse, geciteerd bij Rigter, Sociale wil en werkelijkheid 45-46. 
52.. Gribling, Aalberse, 341. 
53.. Posthuma deed dit voorstel in juli 1919, het werd in oktober van dat jaar in de Raad besproken: Notulen Hooge Raad van 

Arbeid,, 26 juli en 9 oktober 1920. 
54.. Ibidem. 
55.. In een 'minderheidsnota', die aan het eindverslag van Commissie was toegevoegd, had Kupers het advies aan de 

ministerr (een toekomstige ziektekostenverzekering dient te worden uitgevoerd door ondernemingskassen en particuliere 
ziekenfondsen)) gehekeld, omdat door de inzet van dergelijke fondsen de afhankelijk van de arbeiders van de onderne
mingg zou worden vergroot. Om die reden had Kupers gepleit voor één overheidsfonds (met lokale fondsen), waarin alle 
arbeiderss die onder de Ziektewet vielen werden ondergebracht. Staatscommissie-Kooien, Verslag. 

56.. Voor de stemming onder de NW-ers: Notulen NW-hoofdbestuur, voorjaar 1920, IISG, Amsterdam, inv.nr 17. 
57.. Reeds op 30 juli 1920 schreef Posthuma aan 'B.R.' (= 7) dat hij schriftelijk contact zou opnemen met Stenhuis. In het 

Archief-Posthumaa bevindt zich een brief van NW-bestuurder F. van der Walle (dd 3 augustus 1920), waarin deze 
meldtt dat het NW-bestuur in principe tot overleg bereid is. In dit schrijven wordt verwezen naar een eerdere brief van 
Posthumaa (Ad. 28 juli 1920), die ik echter in de geraadpleegde archieven (NW, Kupers, Van der Walle, Stenhuis (alle 
IISG,, Amsterdam) en Posthuma (ARA, Den Haag) niet heb aangetroffen. In reactie op de brief van Van der Walle (dd. 3 
augustuss 1920) nodigt Posthuma de NW-er uit voor een 'conferentie' op 14 september 1920. ARA Den Haag, F.E. 
Posthuma,, inv.nr 380. 

58.. Mededeling van Kupers in het NW-verbondsbestuun notulen Verbondsbestuur, 24 september 1920: IISG Amsterdam, 
NW,, inv.nr. 4. 

59.. Het Volk, 'De ziekteverzekering en de arbeiders' (schrijver onbekend 29 september 1920); 'De Ziektewet-Talma - Is 
invoeringg in het belang der arbeiders?' (door E. Kupers, 29 oktober); 'De Ziektewet-Talma - Schets eener andere 
regeling'' (door E. Kupers, 30 oktober 1920); 'De verzekeringswetgeving - Tegen de bureaucratie' (schrijver onbekend 
44 november 1920). Kupers, 'Invoering der Ziektewet-Talma'. 

60.. Totaal aantal arbeiders: CBS, Dertiende algemene volkstelling, Staat 6. Aantal verzekerde arbeiders: 1912: Directie van 
denn Arbeid Fondsen tot ondersteuning van arbeiders bij ziekte, 81. 1920 (Kupers): Kupers, 'Invoering der Ziektewet-
Talma',, 768-773. 1920 (CBS): CBS, 'Ziekengeld-uitkeering', 1466-1470. 

61.. Notulen Hooge Raad van Arbeid, 9 oktober 1920. 
62.. Deze cijfers werden door Methorst aan de Raad bekend gemaakt en enige weken later gepubliceerd: CBS, 'Ziekengeld-

uitkeering'. . 
63.. Notulen Hooge Raad van Arbeid 4 december 1920. 
64.. Ibidem. 
65.. Zie voor een uitvoeriger beschrijving van deze laatste fase: Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, Gedenkboek, 

133-138. . 
66.. Proeve van een ontwerp-Ziektewet. 
67.. Idem, 27 juni 1921. 
68.. Wittert van Hoogland Parlementaire geschiedenis, L 345-354. 
69.. Ibidem. 
70.. Notulen Hooge Raad van Arbeid 9 oktober 1920, 27 juni 1921 en 26 juli 1923. 
71.. Zie bijvoorbeeld Duys op de vergadering van de Hooge Raad van Arbeid in december 1920: Notulen Hooge Raad van 

Arbeidd 4 december 1920. Dit punt van kritiek was niet geheel onjuist, zo blijkt uit de notulen van het NW-
hoofdbestuur.. Met name de Landarbeidersbond de Ambtenaarsbond en de ANDB, die alle bij de vakcentrale waren 
aangesloten,, voelden weinig voor de Proeve en drongen ten tijde van de onderhandelingen herhaaldelijk aan op het 
stopzettenn ervan. Zij verlangden een veel bredere discussie in de vakcentrale over de wenselijkheid van een akkoord met 
dee werkgevers. Zie bijvoorbeeld: notulen NW-Verbondsbestuur 24 maart 1921: IISG Amsterdam, NW, inv.nr. 17. 

72.. E. Boekman, 'De Ziektewet-Talma - Is invoering in het belang der arbeiders?', in: Het Volk, 24 en 30 november 1920. 
Blijkbaarr was Boekman toen reeds op de hoogte van de vorderingen in de onderhandelingen tussen Kupers, Posthuma en 
Nijgh. . 

73.. Op een SDAP-congres in het voorjaar van 1921 werd besloten voorlopig nog geen standpunt in te nemen over de Proeve. 
SDAP,, Congres-besluiten, 157. 

74.. In een brief aan SDAP-bestuurder W.H. Vliegen schreef F.M. Wibaut, die de SDAP in de Hooge Raad 
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vertegenwoordigde:: 'de Partij [kan] zich niet aan [...] sluiten bij wat het N W thans bezig is te doen tot ondermijning 
vann de publiekrechtelijke regeling der Ziekteverzekering. Het is echter ook mijn meening, dat alsnog getracht kan en 
moett worden ernstig verschil van meening tusschen N W en SDAP, dat hier dreigt te voorkomen.' Wibaut aan Vliegen, 
88 december 1920: IISG Amsterdam, F.M. Wibaut, inv.nr. 324. 

75.. In de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Commissie van Voorbereiding liet Aalberse 
doorschemerenn dat hij weinig gecharmeerd was van de uitvoeringsorganisatie in het wetsontwerp, onder meer omdat de 
positiee van de arbeiders daarin niet al te sterk was. Bijlagen, 1921-1922, H, N°. 133.3. Aalberse herhaalde zijn twijfels in 
dee Eerste Kamer. Handelingen, 1921-1922,1. 1051. 

76.. Behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer: Handelingen, 1921-1922, H, 2780-2788 (13 oktober 1921), 
stemming:: 12 mei 1922. Behandeling en stemming in de Eerste Kamer: Ibidem, 1,1050-1051 (18 mei 1922). Zie voor de 
bezwarenn tegen de uitvoeringsorganisatie tevens het Voorlopig Verslag van de Commissie van Voorbereiding: Bijlagen, 
1921-1922,, n,N°. 133.1. 

77.. Idem, 1920-1921, IL N°. 560. 
78.. Het ging hierbij om het ontwerp-Ziekte- en ongevallenverzekering. Voor details: zie Bijlage 3.1. 
79.. Zie bijvoorbeeld: notulen NW-Verbondsbestuur, 8 maart 1923: IISG Amsterdam, NW, inv.nr 4. 
80.. Het eerste overleg tussen de besturen van N W en SDAP vond waarschijnlijk plaats in het najaar van 1922. Het vervolg 

daarvann liet om onduidelijke redenen echter maanden op zich wachten. De speciale commissie bestond uit Kupers, W.H. 
Vliegenn en K. Lindner, notulen NW-Verbondsbestuur, 23 maart 1923: IISG Amsterdam, NW, inv.nr 4. Vliegen werd 
laterr vervangen door B.H. Sajet. 

81.. Ibidem, 6 juli 1923. De definitieve tekst van het akkoord werd in 1924 gepubliceerd. 
82.. Ibidem, 19. 
83.. Kupers, Lindner & Sajet, Rapport inzake de sociale verzekering, 17-27. 
84.. Dit werd gemeld in: Notulen NW-Verbondsbestuur, 3 augustus 1923: IISG Amsterdam, NW, inv.nr 4: 'Wij [de 

vertegenwoordigerss van N W en SDAP in de Hooge Raad, mh] stelden ons op het standpunt, dat in ieder bedrijf één 
bedrijfsverenigingg moest komen, waaraan publiekrechtelijke bevoegdheid moest worden toegekend.' Met deze keuze 
verwierpenn de socialistische leden van de Hooge Raad feitelijk de Proeve, omdat daarin werd uitgegaan van 
privaatrechtelijkeprivaatrechtelijke bedrijfsverenigingen. 

85.. Notulen Hooge Raad van Arbeid, 26 juli 1923. In deze tabel zijn voor de duidelijkheid de voor- en tegenstemmen 
omgewisseld,, zie de toelichting aldaar. 

86.. Voordat Groeneveld in 1911 op het departement van Nijverheid, Landbouw en Handel (later Arbeid) was komen werken 
wass hij chef geweest van het bijkantoor van de Centrale Werkgevers Risicobank in Hengelo. In die hoedanigheid was hij 
volgenss de socialist J.E.W. Duys een loyale assistent van D.W. Stork geweest. Zo zou Groeneveld Stork persoonlijk 
hebbenn verdedigd toen deze in 1907 voor de Raad van Beroep in Almelo moest verschijnen op verdenking van 
ongevall verzwijging. In de jaren twintig schaarde Groeneveld zich herhaaldelijk in het openbaar achter het streven van de 
oudee ondernemers, boeren en middenstanders naar de inzet van particulier initiatiefin de sociale zekerheid. De leiding 
vann Centraal Beheer noemde Groeneveld in haar Gedenkboek dan ook 'een niet genoeg te waarderen steun'. Voor 
Groeneveldd als chef van het CWRB-bijkantoor in Hengelo: Centrale Werkgevers Risicobank, Verslag, balans en 
rekeningrekening en verantwoording (jaarverslag), (Amsterdam, v.j.). Duijs, Mislukking van het particulier initiatief, 47-48. 
Groeneveldss openlijke steun voor het standpunt van de werkgevers: o.a. Congres voor Sociale Verzekering, passim. De 
waarderingg van de werkgevers: Centraal Beheer, Gedenkboek, 165. 

87.. H.W. Groeneveld, 'Een plan tot bezuiniging en vereenvoudiging onzer sociale verzekeringswetgeving', Nieuwe 
RotterdamscheRotterdamsche Courant, 17 en 18 oktober 1922. 

88.. Zie bijvoorbeeld: De Swaan, Zorg en de staat, 158-223. 
89.. Zie voor de samenstelling van de Hooge Raad van Arbeid de notulen van de Raad. 
90.. Rapport Staatscommissie-Van IJsselsteijn, als weergegeven bij: Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 

438-452. . 
91.. Zie opvattingen in Hooge Raad over het rapport-Van LJsselsteyn: Notulen Hooge Raad van Arbeid, 8 april 1929. 
92.. De Swaan, Zorgen de Staat, 192-203 en 222-223. 

Notenn bij Hoofdstak 11 
1.. Enkele jaren na de oprichting van de Risicobank was een groep van Brabantse ondernemers, verenigd in de Noord-

Brabantschee Werkgevers Risicovereeniging en voor het merendeel werkzaam in de textielindustrie, tot de coöperatie 
toetreden.. Een rol van betekenis hadden deze katholieke ondernemers in de Risicobank echter niet gespeeld. Zie Bijlage 
55 van dit boek en de Centrale Werkgevers Risicobank, Verslag. 

2.2. Lid van de VNW waren o.a. de Limburgse mijnen, verschillende West-Brabantse beetwortelsuikerfabrieken en Philips. 
Dezee ondernemingen waren dikwijls met Hollands kapitaal opgezet en werden veelal door managers van buiten de 
Brabantt en Limburg bestuurd. Zie de ledenlijsten in de gedenkboeken van de VNW: Vereeniging van Nederlandsche 
WerkgeversWerkgevers 1899-1909, Bijlage I. Vereeniging van Nederlandse Werkgevers, Gedenkboek, Bijlage I. Voor Philips en de 
Limburgsee steenkolenmijnen: Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, passim. Voor de 
beetwortelsuikerfabrieken:: De Jonge, Industrialisatie van Nederland, 39-53. 

3.. Zie verder voor de Brabantse fabrikanten: Van der Ven, 'Brabantse volk', 66. Voor Limburgse fabrikanten: Rogier en 
Dee Rooy, In vrijheid herboren, 343. 

4.. In de Tilburgse wolindustrie bestonden al wat langer enkele kleine fabrieken, maar deze werden grotendeels beheerst 
doorr Leidse textielondernemers. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw gingen de Tilburgers geleidelijk aan 
voorr eigen rekening werken. Van Schelven, 'Schering en inslag', 14-20. 

5.. Voor de bedrijfstakken waarin de katholieke fabrikanten werkzaam waren: Van der Ven, 'Brabantse volk', 85. Linssen, 
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WerkgeversorganisatieWerkgeversorganisatie in katholiek patroon , 1-29. Voor  Brabant: Van den Eerenbeemt, Brabants industrieel bedrijf, 
134-160.. Veraghtert, 'Modern industrieel gewest'. 

6.. Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, 50-56. 
7.. De Hen, 'Industrialisatie van Nederland', 8. Veraghtert, 'Modern industrieel gewest', passim. Van Schelven, 'Schering 

enn inslag', 26-27. 
8.. Voor de ledenaantallen van de ARKWV: Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, 58. Voor die van de 

VNW:: Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, Gedenkboek, Bijlage 1. Overigens werd in 1919 een tweede 
katholiekee werkgeversorganisatie, het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen, opgericht, waarvan alleen 
brancheverenigiiigenn (de leden van de ARKWV waren individuele ondernemers) lid konden worden. Beide organisaties 
warenn nauw met elkaar verbonden. Zo deelden zij het secretariaat en de secretaris, hadden diverse werkgevers (vaak 
tegelijkertijd)) zitting in beide besturen en werd dikwijls gezamenlijk vergaderd. In het vervolg van dit boek zal daarom 
gemakshalvee telkens slechts van ARKWV worden gesproken. 

9.. Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 630-634. Heerma van Vos, Achturendag, 46-47. 
10.. Veraghtert, 'Modern industrieel gewest', passim. 
11.. Ibidem, 198,203-204 en 207. Van Staaij, Katholieke partij en de handelspolitiek, 56-76. 
12.. Gribling, Aalberse, 406-409. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 27. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 70. 

Houwingg ten Cate, Mannen van de Daad, passim. 
13.. Ziekte-Risico was in 1916 opgericht en hield zich bezig met de uitvoering van een vrijwillige ziekteverzekering. Zie 

voorr Posthumas voorstel: 'Verslag van de discussie gevolgd op den inleiding door den heer Posthuma gehouden in de 
buitengewonee algemeene ledenvergadering der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers op maandag 29 juni 1925' 
('Strengg vertrouwelijk'): ARA Den Haag, F.E. Posthuma, inv.nr 14. 

14.. Zie bijvoorbeeld: 'notulen van de Gecombineerde vergadering van het dagelijks bestuur der ARKWV en de 
afvaardigdenn der bij het RK Verbond aangesloten organisaties' (in het vervolg aangeduid als 'notulen-AKWV'), 13 
julii 1925: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 374. Voor de uitvoeringskosten van de vrijwillige verzekering van Ziekte-
Risico:: Centraal Beheer 1909-1934, Bijlage 23. Voor de controverse tussen ARKWV en Centraal Beheer over deze 
uitvoeringskostenn o.a.: De Risicobank, mei 1926 en De FLK Werkgever, 30 juni 1926. 

15.. Van der Ven, 'Brabantse volk', 66. 
16.. Ook de katholieke geestelijkheid in Brabant en Limburg was deze verhouding tussen patroon en arbeider lange tijd 

blijvenn prediken. Ibidem, 92-98. 
17.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, 36-38, dit citaat 38. 
18.. Zie hiervoor o.a. de Arbeidsenquête van 1886: Giele, Kwaad leven, deel 3. Vanzelfsprekend bestonden er ook positieve 

uitzonderingen:: zie b.v. Van den Eerenbeemt, Brabants industrieel bedrijf, 95-103. 
19.. Voor de arbeidsomstandigheden in het zuiden: Heerma van Vos, 'Om waarheid en recht'. 
20.. Directie van den Arbeid, Ondersteuning van arbeiders bij ziekte, 84. 
21.. Tussen 1914 en 1926 was het ledenaantal van het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond verdrievoudigd. Heerma van 

Vos,, 'Om waarheid en recht', 335. Zie ook: Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 460-485. Roes, Katholieke 
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democratischee katholieke Kamerleden die tegen de Vlootwet stemden waren de vier vakbondsbestuurders (Engels, 
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Nijmegen,, AKWV, inv.nr 1979. 
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67.. Handelingen, 1928-1929, n, 1917 (17 april 1929). Ibidem, I, 882 (20 juni 1929). 
68.. De Nederlandsche Werkgever, 4 april 1929. 
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6.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 16-17. 
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hett recht van de pachter op verlenging van het contract, aan toegevoegd. Van der Woude, 'Pachtvraagstuk', passim. 
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zelfbenoemdee crisismanagers de Nederlandse economie en economische politiek weer enigszins op orde hadden 
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inn het Interbellum voor het behoud van het door hun voorouders opgebouwde imperium. Anderen waren van 
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41.. Centraal Bureau voor de Statistiek, Dertiende algemene volkstelling, Staat 6. 
42.. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 216. 
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19255 een speciale oudedagsregeling voor ambtenaren van de spoorwegen. Wittert van Hoogland, Parlementaire 
geschiedenisgeschiedenis der sociale verzekering, IL 211. Schoonenberg, Particulier initiatief, 78. In de jaren twintig waren in 
Nederlandd omstreeks veertigduizend personen werkzaam bij de spoorwegen en rond de zestigduizend bij de gemeenten, 
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44.. Zie voor de cijfers van twaalf West-Europese landen: Alber & Flora, 'Modernization', 74-77. Voor Nederland noemen 
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45.. De oud-loontrekkers van 65 jaar en ouder kregen een gratis rente krachtens de Invaliditeitswet. De gratis rentes uit het 
Ouderdomsfondss waren bedoeld voor oud-zelfstandigen die niet of nauwelijks over eigen middelen beschikten, maar 
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46.. Dit betrof de gratis rentes en de rentes die krachtens de overgangsregeling voor 35+ers werden uitgekeerd. Deze 
overgangsregelingg zal later in deze paragraaf nog aan de orde komen. 
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47.. Voor de prijsindexcijfers: Van der Spek, 'Een eeuw lonen en prijzen'. 
48.. Van der Valk, Pauperzorg, 37-39. 
49.. Zie bijvoorbeeld de berichten en analyses in De sociale verzekeringsgids in de jaren na 1925. 
50.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, passim. 
51.. Behandeling van het ontwerp: Ibidem, 537-538. 
52.. Dit gemiddelde weekloon (1930) is berekend naar Van der Does, Sociale verzekering, Bijlage XD. Het gemiddelde door 

Vann der Does gegeven dagloon is vermenigvuldigd met zes. 
53.. Zie de wetstekst in het Staatsblad, 24 april 1929, N°. 204. 
54.. Zie Tabel B.8.2 in Bijlage 8. 
55.. Wanneer een verzekerde zijn baan verloor werd de premiebetaling tijdelijk stopgezet. Volgens de wet diende immers de 

werkgeverr de premie te betalen. 
56.. Waarschijnlijk waren de statistieken ook enigszins vervuild met overleden verzekerden. Schroder, 'Twintig jaren 

Invaliditeitswet',, XDC/1, 3. 
57.. Invaliditeitswet, Art. 57. 
58.. Invaliditeitswet, Art. 51 en 55-57. Voor een toelichting van de werking van deze artikelen: De sociale verzekeringsgids, 

155 december 1921, H/6,44. 
59.. Ibidem, 15 juni 1926, VI/12, 98. Het ging hierbij om Art. 69 van de Invaliditeitswet 
60.. Zie het geringe aantal nieuwe polissen in Tabel B.8.5 in Bijlage 8. 
61.. Zie voor deze complexe materie en een schatting van het aantal ex-nieuwe zelfstandigen van 35 jaar en ouder dat 

onverzekerbaarr was: Bijlage 8. Het is niet mogelijk het aantal onverzekerde ex-zelfstandigen te schatten, omdat zij in 
geenn enkele statistiek waren opgenomen. 

62.. Overigens bestond in theorie voor de ex-nieuwe zelfstandigen van 35 jaar en ouder wel de mogelijkheid (niet de 
verplichting,, zij waren vanwege hun leeftijd immers niet verzekeringsplichtig) opnieuw in de verzekering te worden te 
wordenn opgenomen, maar daaraan was één strenge voorwaarde verbonden. In een Algemene Maatregel van Bestuur, die 
naa aanvaarding van ontwerp-wijziging-Invaliditeitswet in 1919 door minister Aalberse was uitgevaardigd was bepaald 
datt 35-pIussers die (een bepaalde periode) niet verzekeringsplichtig waren geweest opnieuw in de verzekering konden 
wordenn opgenomen, wanneer zij de inkoopsom hadden betaald. Concreet betekende dit dat zij, anders dan de 35-plussers 
diee in de overgangsperiode (1919-1920) door de Staat in de verzekering waren ingekocht, zelfde achterstallige premie 
vanaff het 16e levensjaar moesten betalen - een enorm bedrag dat door meesten van hen waarschijnlijk niet kon worden 
opgebracht,, temeer omdat hun verandering van status niet zelden door financiële problemen zal zijn ingegeven. 
Hetzelfdee gold voor de ex-zelfstandigen van 35 jaar en ouder die voordien nooit arbeider en derhalve nooit 
verzekeringsplichtigg waren geweest Ook zij vielen onder de bepalingen die in de Algemene Maatregel van Bestuur 
warenn opgesomd en zullen daar in vele gevallen niet aan hebben kunnen voldoen. Staatsblad, 1919, N°. 538, Artikel 45, 
466 en 47. 

63.. Zie bijvoorbeeld: De sociale verzekeringsgids, 15 mei 1926, VI/11, 88-89. 
64.. CBS, Dertiende algemene volkstelling, Staat 6. Zie voor deze ontwikkeling verder o.a.: Rutten, Nederlandse 

landarbeiders,landarbeiders, 212-213. Van der Wielen, 'Sociale toestanden ten plattelande', 457-458. Wijmans, Maatschappelijk 
midden,midden, 136-138. 

65.. Bijvoorbeeld: Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, I, 532-536 en 539-541. 
66.. Exacte cijfers omtrent het aantal verzekerde zelfstandigen en hun leeftijd zijn niet voorhanden. Niettemin kan aan de 

handd van de beschikbare cijfers een schatting worden gemaakt. Hierbij moet echter eerst worden opgemerkt dat de 
schattingenn van het aantal premiebetalende en rente-ontvangende zelfstandigen waarschijnlijk hoger liggen dan de 
werkelijkee aantallen, omdat niet alleen zelfstandigen zich bij het Ouderdomsfbnds konden verzekeren, maar alle burgers 
vann 14 jaar en ouder, die niet verplicht bij het Invaliditeitsfonds waren aangesloten. Voor het betoog in de tekst maakt dit 
echterr geen verschil, omdat als gevolg hiervan de in de tekst genoemde percentages vermoedelijk nog lager zijn. In 1920 
(eenn volkstellingjaar), eenjaar nadat de Ouderdomswet in werking was getreden, telde Nederland 543.000 zelfstandigen 
(CBS,, Dertiende algemene volkstelling, Staat 6). Van hen waren in 1922 (toen de inschrijving voor de overgangsregeling 
sloot)) 204.000 personen verzekerd krachtens Artikel 24 (de overgangsregeling, zie Tabel B.8.5 in Bijlage 8) van de 
Ouderdomswet.. Tien jaar later, in 1932, was dit aantal geslonken tot 75.000 personen, kortom: 129.000 verzekerden 
warenn toen reeds ouder dan 65 jaar (of waren gestorven) en ontvingen een rente (dit aantal komt vrijwel overeen met het 
aantall uitkeringen krachtens Artikel 24 (zie Tabel B.8.5). 

67.. Zie vorige noot Het resterende aantal van 75.000 was in 1932 dus jonger dan 65 jaar, maar ouder dan 45 jaar. Wanneer 
wee uitgaan van een gelijke verdeling van het aantal verzekerden en van het aantal zelfstandigen over de 
leeftijdscategorieënn in 1922 (toen de inschrijving sloot), komen we op 75.000 gedeeld door 217.000 (het aantal 
zelfstandigenn dat in 1920 tussen de 35 en 55, en dus in 1932 tussen de 45 en 65 jaar oud was), is 34,6 procent. 

68.. Vgl. Smits, Boeren met beleid, 108-111. 
69.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, R, passim. 
70.. Dit was althans de schatting van minister van Sociale Zaken M. Slingenberg in 1937. Ibidem, 338. 
71.. Van Houten, Kamerlid voor de sociaal-christelijke splinterpartij CDU, stelde voor alle onverzekerde 65+ers met een 

inkomenn lager dan 1.200 gulden per jaar kosteloos bij de ouderdomsverzekering in te lijven. Ibidem, 252-263. 
72.. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel I, 206-207. 
73.. Colijn geciteerd bij: Oud, Jongste verleden, VI, 107. 
74.. Voor de hoogte van deze staatsbijdrage: Van der Does, Sociale verzekering, Bijlage XXXÏÏ. 
75.. Dit bedrag was onder meer zo hoog, omdat het kabinet-Ruys de Beerenbrouck-II beginjaren twintig, op voorspraak van 

zijnn minister van Financien Colijn (!), een soortgelijke tijdelijke bezuiniging had doorgevoerd. Wittert van Hoogland, 
ParlementaireParlementaire geschiedenis, l, 325-328. Het bedrag van een miljardd gulden werd in de Tweede Kamer genoemd door het 
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Kamerlidd C. Smeenk (ARP). Ibidem, E, 218. De hoogte van de Rijksbegroting: De Rooy, Werklozenzorg, Bijlage 2. 
76.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, U, 301-302. 
77.. De eerste maal was toen minister-president Ruys de Beerenbroek enkele weken na Troelstras revolutiepoging de Tweede 

Kamerr een lange lijst met sociale maatregelen presenteerde, die het kabinet in korte tijd verwezenlijkt wilde zien. Zie § 
10.11 en Gribling, Aalberse, 522. De tweede maal was tijdens de behandeling van de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet 
(ziee onder) in het parlement Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting bij dit ontwerp: Bijlagen, 1918-1919, H, N°. 
506. . 

78.. De Rooy, Werklozenzorg, 29-31. 
79.. Zie de Memorie van Toelichting bij het ontwerp-Werkloosheidsverzekeringsnoodwet, Bijlagen, H, 1918-1919, N°. 506. 

Ziee voor de verdere inhoud van het ontwerp en de wet: Bijlage 3.1. 
80.. Aanvankelijk was deze regeling slechts van toepassing op de sigarenindustrie, waarin vlak na de Eerste Wereldoorlog 

grotee werkloosheid bestond, maar al na enkele maanden werd de reikwijdte van de regeling opgerekt naar alle 
bedrijfstakken,, waarin naar het oordeel van de minister sprake was van 'algemene crisiswerkloosheid'. De Rooy, 
Werklozenzorg,Werklozenzorg, 29-30. 

81.. Kuypers & Schrage, 'Unemployment Insurance', Table 2. 
82.. De Rooy spreekt van 'een succesvolle vertragingstactiek' van de werkgevers. De Rooy, Werklozenzorg, 28-29. 
83.. Kuyper & Schrage, 'Unemployment Insurance', 90-92. 
84.. Ibidem. Schrage &  Nijhoff, 'Werkloosheidsverzekering', 39. 
85.. Gribling, Aalberse, 378-383. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, deel 1, 165-2U. 
86.. In de daaropvolgende jaren ontvingen alleen enkele grote gemeenten een kleine subsidie. De Rooy, Werklozenzorg, 28-

34. . 
87.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, I, 547-550 en 659-660. In 1928 probeerde minister Slotemaker de 

Bruinee werkgevers en vakbonden in de Hooge Raad van Arbeid opnieuw op een lijn te krijgen, maar net als aan het 
beginn van de jaren twintig blokkeerden de werkgevers iedere poging om tot een compromis te komen. Zie bijvoorbeeld: 
notulenn Hooge Raad van Arbeid, 8 oktober 1928. 

88.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, I, 661-662; D, 141, 243-244 en 338-339. 
89.. De Rooy, Werklozenzorg, 70-79. 
90.. Van Hoeven & Schouten, Steunverleening aan werklooze arbeiders, 137. 
91.. Oud, Jongste verleden, V, 88-90. De Rooy, Werklozenzorg, 101-102. 
92.. Hetzelfde had gegolden voor het beleid van het voorgaande kabinet-Ruys de Beerenbrouck (1929-1933), dat eveneens 

extraparlementairr was geweest en waarin eveneens enkele katholieke politici hadden plaatsgenomen. De onzekere en 
betrekkelijkk ongerichte wijze waarop dit laatste kabinet de crisis had trachten te bezweren had echter tot groeiende 
frustratiefrustratie in de katholieke fractie geleid en de katholieken herhaaldelijk doen besluiten het haar steun in belangrijke 
kwestiess te onthouden. Tot tweemaal toe hadden de katholieken zelfs op het punt gestaan het kabinet te laten vallen, 
maarr even zovele malen had zij die stap uiteindelijk niet aangedurfd. Duynstee, 'Katholieke Tweedee Kamerfractie' 125-
126. . 

93.. Ibidem, 122-123. 
94.. Ibidem, 124-125. 
95.. Ibidem, 121-128. De Rooy, Werklozenzorg, 124. 
96.. Smits, Boeren met beleid, 105-106. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 163. 
97.. Steenberghe volgde zijn partijgenoot Verschuur op, die om gezondheidsredenen ontslag nam. Zie voor Steenberghe en 

zijnn beleid: Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 560-562. Het Ministerie van Economische Zaken was bij de 
formatiee van 1933 ontstaan na splitsing van het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

98.. Hierbij ging het onder meer om de Winkelsluitingswet en de Wet op de Ondernemingsovereenkomsten, die de overheid 
dee mogelijkheid gaf om kartelafspraken tussen Nederlandse bedrijven bindend te verklaren. Ibidem. Zie ook: De Hen, 
ActieveActieve en re-actieve industriepolitiek, 108. 

99.. Oud, Jongste verleden, V, 202-205. De Rooy, Werklozenzorg, 138-140. 
100.. Daarnaast voorzag het wetsontwerp onder meer in een vermindering van de werkgeverslasten door middel van een 

verlagingg van uitkeringshoogten van de Ongevallenwet en Ziektewet van 80 naar 70 procent. Voor de Bezuinigingswet 
enn de behandeling daarvan in het parlement: Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, n, 184-232. 

101.. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 176-178. 
102.. De Rooy, Werklozenzorg, 140. Oud, Jongste verleden, V, 223. 
103.. Ibidem, 225-226. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, ÏÏI, 318-337. Duynstee, 'Katholieke Tweede 

Kamerfractie',, 131. 
104.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, U, 210-222. 

Notenn bij  Hoofdstuk 13 
1.. Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 88. Wijmans, Maatschappelijk midden, 155-158. 
2.. Ibidem, 152-155. 
3.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, n, 257-258. 
4.. Van Waarden, 'Regulering en belangenorganisaties van ondernemers', 240. Sommige van deze nieuwe leden waren 

zelfstandigg toegetreden tot de VNW, andere via een fusie van hun organisatie, het Verbond van Nederlandsche 
Fabrikantenvereenigingenn (opgericht in 1917), met de VNW in 1926. 

5.. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 69. 
6.. Ibidem, 23-26 en 69-70. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 12-17 en 26. 
7.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', passim. Van Schalk, Crisis en protectie onder Colijn, 252-274. 
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8.. Ibidem. 
9.. De wetswijziging was opgenomen in het Staatsblad, 1929, N°. 329. De oomplete (gewijzigde) wetstekst in ibidem, N°. 

374.. De bepalingen omtrent de uitvoering: Art. 28. 
10.. Ibidem, Art. 28 en 91, lid 1. 
11.. Ibidem, Art. 91, lid 2. 
12.. Volgens de wetstekst kon een onvolwaardige bedrijfsvereniging door de Minister worden erkend 'doch voor niet langer 

dann telkens een tijdvak van vijfjaar' (Art. 91, lid 2, mijn curs., mh). Net als bij de bedrijfsverenigingen van de Proeve 
diendee het bestuur van de onvolwaardige bedrijfsverenigingen volgens de nieuwe wet paritair te zijn samengesteld uit 
vertegenwoordigerss van de werkgevers en de vakbonden (Art. 92). 

13.. Voor een samenvatting van de onderhandelingen: Van Bruggen & Slotemaker, Commentaar op de Ziektewet, 11-15. 
Centraall Beheer, Gedenkboek, 183-193 en 436-449. 

14.. Voor de strategie en doelen van het NW: notulen Hoofdbestuurvergaderingen: HSG Amsterdam, NW, inv.nr 18. Zie 
ook:: notulen AKWV, 22 mei 1929: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 16. 

15.. Niettemin riep de katholieke werkgeversvereniging ARKWV in juni 1929 voor de zekerheid een algemene 
bedrijfsverenigingg in het leven, die na een mogelijke mislukking van het overleg als onvolwaardige bedrijfsvereniging 
zouu kunnen gaan functioneren. De ARKWV bleef desondanks aansturen op de oprichting van volwaardige 
bedrijfsverenigingen.. Notulen AKWV, 22 mei 1929: KDC Nijmegen, AKWV, invjir 16. 

16.. Formeel nam niet Centraal Beheer, maar de VNW namens de conservatieve ondernemers aan de onderhandelingen deel. 
Doorr de personele verstrengeling van beide organisaties maakte dit echter weinig verschil. Zo was de belangrijkste 
onderhandelaarr van de VNW, algemeen secretaris P.W.J.H. Cort van der Linden, op dat moment tevens secretaris van de 
Risicobank.. Zie Bijlage 1, Lijsten 2.3.1, 2.3.2 en 2.4. 

17.. Voor de strategie en doelen van de conservatieve werkgevers: Centraal Beheer, Gedenkboek, 183-193 en Notulen 
AKWV,, 22 mei 1929: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 16. ARKWV-secretaris Kortenhorst doet hierin verslag van de 
eerstee onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over de uitvoering van de Ziektewet. 

18.. Zie voor de geschiedenis en organisatie van Ziekte-Risico: Centraal Beheer, Gedenkboek, 368-381. 
19.. De bakkerszoon Verschuur was oud-voorzitter van Raad van Arbeid in Breda en oud-voorzitter van de Vereeniging van 

Radenn van Arbeid. Hij stond bekend als een voorstander van een democratische coalitie van zijn partij met de SDAP. Bij 
dee oude ondernemers was hij vanwege zijn voorkeur voor ordening en protectionisme weinig gezien. Zo beschreef de 
Amsterdamsee bankier E. Heldring hem in zijn dagboeken als een 'in vele opzichten een gevaarlijk man' en '[e]en slecht 
opp de hoogte van de handelspolitiek zijnd, protectionistisch aangelegd, pedant en ambtenaarachtig man'. De Vries, 
HerinneringenHerinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 1035 en 819-820. Zie voor Verschuur: Biografisch woordenboek van 
Nederland,Nederland, deel IL 580-582. 

20.. Mededeling van ARKWV-secretaris Kortenhorst in: Notulen AKWV, 3 juni 1929: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 16. 
Overigenss was in de wetstekst een termijn van vijfjaar vastgelegd. 

21.. Dit akkoord kreeg zijn neerslag in de oprichting van de Gemengde Bedrijfsvereeniging, een algemene bedrijfsvereniging 
diee de statuten voor de nog op te richten sectorgebonden bedrijfsverenigingen en van de afdelingskassen zou gaan 
ontwerpen.. Na de invoering van de Ziektewet zou het lidmaatschap van de Gemengde Bedrijfsvereeniging worden open 
gesteldd voor bedrijven die vanwege hun bijzondere karakter niet tot de sectorgebonden bedrijfsverenigingen konden 
wordenn toegelaten. 

22.. Formeel liep deze overdracht van de uitvoering via de Federatie van Bedrijfsverenigingen: de bedrijfsverenigingen 
droegenn de uitvoering op aan de Federatie die vervolgens haar administratie overliet aan Centraal Beheer. 

23.. Overigens zou Ziekte-Risico in aangepaste vorm, als volwaardige bedrijfsvereniging, terugkeren. Zie Bijlage 9. 
24.. Zie voor de onderhandelingen tussen de VNW en de vakcentrales en voor de status en bevoegdheden van de 

Contactcommissie:: Van Bruggen & Slotemaker, Commentaar op de Ziektewet, 11-15. Centraal Beheer, Gedenkboek, 
184-188.. VNW, jaarverslag 1929-1930, 69-82. Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering, 
jaarverslagenn 1929-1940. Notulen NW-hoofdbestuursvergaderingen, 2 augustus en 7 december 1929 en 13 maart 1930: 
HSGG Amsterdam, NW, inv.nr 18. Zie voor de leden van deze Contactcommissie: Bijlage 1, Lijst 2.3.2 (Centraal 
Beheer). . 

25.. Van Bruggen & Slotemaker, Commentaar op de Ziektewet, 278-279. 
26.. Zie het invoeringsbesluit: Staatsblad, 1929, N°. 375. 
27.. Zie bijvoorbeeld: Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering, Tien jaar Ziektewet, 72-75. Zie voor 

hett ongenoegen van de katholieke en socialistische parlementariërs over deze werkwijze o.a, Wittert van Hoogland, 
ParlementaireParlementaire geschiedenis, L 578-606 

28.. Zie bijvoorbeeld: ibidem, 578-579. 
29.. Kupers, geciteerd bij: ibidem, 583. 
30.. Ibidem, 578-606. 
31.. De exacte aantallen verzekerde arbeiders bij de bedrijfsverenigingen resp. Raden van Arbeid zijn niet voor handen. De 

schattingg in de tekst is gebaseerd op de verzekerde loonbedragen (in 1935) van de bedrijfsverenigingen (tezamen fl. 
918,089.0000 = 85 procent) en Raden van Arbeid (tezamen fl. 162.019.000 = 15 procent). Deze loonbedragen leveren 
waarschijnlijkk een realistischer beeld dan de aantallen verzekerde werkgevers, die veel minder sterk verschillen: 161.642 
(== 59 procent) resp. 110.930 (= 41 procent). Blijkbaar waren bij de Raden van Arbeid vooral kleine, wellicht minder 
goedd georganiseerde werkgevers aangesloten. De loonbedragen: Rijksverzekeringsbank, Verslag van den stand der 
ziekteverzekeringziekteverzekering over het jaar 1935, 8. De aantallen aangesloten werkgevers: ibidem, 48 en 68. 

32.. Zie bijvoorbeeld het tumult rond Talmas plannen met de Ongevallenwet, § 8.1. 
33.. Kupers in 1939, geciteerd bij: Federatie van Bedrijfsvereenigingen, Tien jaar Ziektewet, 114-115. 
34.. Centrale Werkgevers Risicobank, jaarverslag 194.. 
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35.. De anderen waren V.R.IJ. Croesen (oud-voorzitter van het Landbouwcomité), J.A. Kalff (jarenlang voorzitter van de 
Raadd van Commissarissen van de Centrale Werkgevers Risicobank en lid van de Raad van Toezicht van Centraal 
Beheer),, P. den Tex (Hd van de Raad van Toezicht en de man achter Zee-Risico) en Jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk 
(lidd van Raad van Toezicht). Zie Bijlage 1, Lijst 2.3.2. 

36.. Over de rol van Posthuma tijdens de Tweede Wereldoorlog: De Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog,Wereldoorlog, deel V (1974): 410-415; deel VI (1975): 568-569; deel VD (1976): 958-959. Dit citaat, deel V, 411. 

37.. Kuijpers & Schrage, 'Squaring the Circle', 88. 
38.. Het ging hierbij om de nieuwe Financièele Verhoudingswet Zie voor de consequenties van deze wet: Van der Valk, 

Pauperzorg,Pauperzorg, 175-177. 
39.. Zie bijvoorbeeld de onderbouwing van de steunverlaging in 1933: Oud, Jongste verleden, V, 90. 
40.. Righter e.a-, Ministerie van Sociale Zaken, 122-123. 
41.. Van der Valk, Pauperzorg, 48. 
42.. De Rooy, Werklozenzorg, 71, 90 en 162. Voor de inmenging van de Rijksambtenaren met de armenzorg: Van der Valk, 

Pauperzorg,Pauperzorg, 177-180. 
43.. Zie voor deze varianten: ibidem, 126-136. Zie ook: Ney, Organisatie van het maatschappelijk werk, 27-29. 
44.. Van Loo, 'Den arme gegeven...', 128-130. 
45.. Van der Valk, Pauperzorg, 65. 
46.. Ibidem, 70-74. 
47.. In 1935 werd deze regel enigszins versoepeld: aanvulling van de uitkering door particuliere instanties werd toegestaan, 

opp voorwaarde dat hett geld werd besteed aan extra's als kleding, huisraad en dergelijke. Ibidem, 73-74. 
48.. Ibidem, 111-113. 
49.. Van Loo, 'Den arme gegeven...', 128-134, dit citaat 131. 
50.. Notulen Hooge Raad van Arbeid, 20 mei 1939. 
51.. Vgl. De Swaan, Zorg en de Staat, 158-223. 
52.. Rigter e.a., Ministerie van Sociale Zaken, 108. 
53.. Volgens Rigter e.a. werd deze ontwikkeling in de hand gewerkt door het zwakke optreden van de eerste ministers op dit 

ministerie:: de CHU-er Slotemaker de Bruine (1933-1935) en de VDB-er Slingenberg (1935-1937). Rigter e.a., 
MinisterieMinisterie van Sociale Zaken, 108-137. Zie ook: Van Dsselmuiden, Binnenlandse zaken, 235-238. 

54.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 39. 
55.. Staatsalmanak 1934 en 1939. Bij het aantal van 1939 zijn niet meegerekend de ambtenaren van de diverse, veelal 

regionalee en lokale diensten en de ondersteunende ambtenaren werkzaam voor de verschillende instanties die met de 
uitvoeringg van de crisismaatregelen in de landbouw waren belast. Deze instanties werden veelal bestuurd door 
vertegenwoordigerss van de landbouwbelangenorganisaties. In 1935 werd het Departement van Economische Zaken 
overigenss al weer gesplitst in een Ministerie van Landbouw en Visscherij en een Ministerie van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart.. In 1939 werden beide ministeries wederom samengevoegd tot Economische Zaken. . 

56.. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 118-122. Zie ook: Hirschfeld, Herinneringen, passim. 
57.. De wortels van de Handelshoogeschool lagen echter in 's Heitogenbosch, alwaar in 1913 de zogenoemde Roomsch-
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66.. Knegtmans, 'De jaren 1919-1946'. 
67.. Van Merriènboer, 'Goseling', 102-103. Janssen, 'Rooms Katholieke Staatspartij en de krisis', 64-69. Duynstee, 

'Katholiekee Tweede Kamerfractie', 130-132. 
68.. Zie voor Goseling: Biografisch woordenboek van Nederland, L 206-207. Van Merriènboer, 'Goseling'. Puchinger, 
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10.. Lis & Soly, Op vrije voeten?, 85 en 155-158. 
11.. Ibidem, 150. 
12.. Ibidem, 159. 
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Noott bij Bijlage 3 
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Notenn bij Bijlage 8 
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11.. Ibidem, 1925, 16-18. 
12.. Ibidem, 1925, 16. 
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13.. Aantal verzekerden: Ibidem, 1920-1940. Aantal rentetrekkers: Rijksverzekeringsbank, jaarverslagen 1920-1940. 

Notenn bij  Bijlage 9 
1.. Erkenning als onvolwaardige bedrijfsvereniging: Nederlandsche Staatscourant, 17 februari 1930, N°. 23; erkenning als 

volwaardigee bedrijfsvereniging: onbekend. 
2.. Ibidem, 15 februari 1930, N°. 32, resp. 8/9 april 1932, N°. 68. 
3.. Ibidem, 15 februari 1930, N°. 32, resp. 30 december 1930, N°. 252. 
4.. Ibidem. 
5.. Ibidem, 18 december 1929, N°. 247, resp. 9 november 1932, N°. 218. 
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Notenn bij  Bijlage 10 
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