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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. 


