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Hoofdstukk 8 

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

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

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

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

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

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

Tabell  8.1 Ontwerp-Radenwet (Talma, 1910) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitvoering:Uitvoering: Raden van Arbeid. 

Toezicht:Toezicht: Verzekeringsraden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitvoering:Uitvoering: Raden van Arbeid. 

Toezicht:Toezicht: Verzekeringsraden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHUU (12) 

BVL(4) ) 

Liberalee Unie (21) 

ARPP (21) 

Katholiekee fractie (26) 

VDB(9) ) 

SDAPP (7) 

Totaal Totaal 

ontwerp p 
Radenwet t 
(julii  1912) 

voorvoor tegen 

99 1 

00 4 

00 21 

199 0 

255 0 

00 8 

00 7 

5353 41 

amendement t 
Dee Visser 

(februarii  1913) 
voorvoor tegen 

99 0 

33 0 

188 0 

122 8 

133 9 

88 0 

00 6 

6363 23 

ontwerp p 
Invaliditeitswet t 
(maartt 1913) 

voorvoor tegen 

100 0 

00 4 

00 16 

199 0 

244 0 

00 8 

00 7 

5353 35 

ontwerp p 
Ziektewet t 

(aprill  1913) 
voorvoor tegen 

99 2 

00 2 

00 11 

200 0 

222 0 

00 7 

77 0 

5858 22 

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

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

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

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

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

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

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

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


