
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Standenstrijd en zekerheid. Een geschiedenis van oude orde en sociale zorg in
Nederland ( ca. 1880-1940)

Hoogenboom, M.J.M.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hoogenboom, M. J. M. (2003). Standenstrijd en zekerheid. Een geschiedenis van oude orde
en sociale zorg in Nederland ( ca. 1880-1940). [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/standenstrijd-en-zekerheid-een-geschiedenis-van-oude-orde-en-sociale-zorg-in-nederland--ca-18801940(00e0ca4a-4054-481f-9d10-d8267e4c8292).html


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 vijfti g 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 vijfti g 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 vijfti g 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 vijfti g 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 Vrij e 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 
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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 64 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 
dikwijl ss 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 



DEE DEFTIGHEID IN HET GEDRANG 57 7 

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 lijk t 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. 


