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Hoofdstukk 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ondersteuningg in het bedrijf 

directee steun ondernemings- onderlinge kassen 
doorr patroon kassen van werklieden 

24,55 32,9 2,7 

kassenn buiten 
hett bedrijf 

15,0 0 

geen n 
ondersteuning g 

24,9 9 

totaal l 

100 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vann Marken was geen uitzondering. Hij  was het meest uitgesproken voorbeeld van het type van de 
oude,, aristocratische ondernemer, waarvan er  in de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland 
velenn waren. De kassen en instellingen in hun fabrieken en werkplaatsen weerspiegelden een wereldbeeld 
datt  nog in hoge mate was verbonden met de standensamenleving van de oude orde. In dit wereldbeeld 
wass de patroon (letterlij k 'vader') in hoge mate verantwoordehjk voor  het wel en wee van zijn 
ondergeschikten.. Van Marken beschouwde zijn sociale arbeid dan ook als een 'devoir sacré\ een heilige 



68 8 STANDENSTRUDD EN ZEKERHEID 

plicht.399 Voor de aristocratische ondernemers woog deze heilige plicht, dit noblesse oblige zwaar, zelfs zo 
zwaarr dat de economische belangen van de onderneming er menigmaal voor moesten wijken. Zo besloot 
dee Twentse ondernemer C.T. Stork na oprichting van een nieuwe machinefabriek in 1868 direct tot de 
instellingg van een ziekenkas voor het personeel. Ondanks het feit dat de febriek in de eerste jaren van haar 
bestaann verliesgevend was, zag Stork het als zijn plicht voor zijn zieke werklieden te zorgen en de kas 
geregeldd met aanzienlijke bedragen te steunen. Toen de fabriek eenmaal winstgevend was werd de 
financiëlefinanciële betrokkenheid bij de sociale instellingen nog eens fors ui tbreid 

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

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

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

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

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

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

** 47 

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

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

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

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

Inn katholieke krin g was de aandacht voor  de verzekeringskwestie zo mogelijk nog geringer. De 
publicatiee van de pauselijke encycliek Rerum Novarum in 1891 bracht hierin weinig verandering. Anders 
dann bijvoorbeeld op het punt van de arbeidersorganisaties, die door  de paus toelaatbaar  werden geacht, 
wass de encycliek met betrekking tot de verzekeringskwestie verre van eenduidig. In het algemeen prees 
dee paus de oprichting van verzekeringskassen, maar  over  de rol die de staat hierbij  diende te spelen repte 
dee kerkvader  met geen enkel woord.53 
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Zoo gingen na introductie van de eerste Duitse verzekeringswet in Nederland meer dan tien jaren voorbij, 
waarinn de discussie over de mogelijkheid van staatsingrijpen op het terrein van de werkliedenverzekering 
maarr niet van de grond wilde komen. Zolang het vraagstuk een academische kwestie bleef en niemand 
eenn poging tot wetgeving ondernam, konden de aristocraten in de verschillende politieke partijen zich 
overr het onderwerp op de vlakte houden en de formulering van een standpunt vermijden. Zij werden 
daartoee overigens in staat gesteld door hun democratische opponenten, die eveneens het explosieve 
karakterr van het vraagstuk leken te onderkennen en hun positie voor een directe confrontatie over de 
kwestiee schijnbaar nog te zwak achtten, of haar om politiek-strategische redenen - uitbreiding van het 
kiesrechtt had voorlopig een hogere prioriteit - liever voor zich uit schoven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




