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Hoofdstukk 9 

Indiann Summer (1913-1918) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell  9.1 Ontwerp-Oorlogszeeongevallenwet (Posthuma, 1915) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell  9.2 Noodregelirig-Treub(1914r 

AardAard Rijksbijdrage aan gemeenten die uitkeringen verstrekt uit werkloosheidskassen subsidiëren. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Bij werkloosheidskassen aangesloten arbeiders. 

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

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

Toezicht:Toezicht: Gemeenten en Rijksambtenaren. 

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

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

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

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

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

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

Tabell  93 Werkloosheidsbesluit-1917 (Lely, 1916) 

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

Reikwijdte:Reikwijdte: Bij werkloosheidskassen van vakbonden aangesloten arbeiders. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1908-19100 1911-1915 

adel/patriciaatt 29,7 42,6 

Toelichting Toelichting 

1916-1920 0 

51,7 7 

:: zie voor bronnen, bijzonderheden en details Bijlage 

Armenzorgg en 

1921-1925 5 

55,9 9 

1,, Lijst 4.2. 

Weldadigheid:: adel en patriciaat (als 

1926-1930 0 

44,6 6 

1931-1935 5 

31,1 1 

1936-1940 0 

28,0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aard:Aard: Wettelijke regeling van een staatspensioen. 

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

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

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

Uitvoering:Uitvoering: Gemeenten. 

Toezicht:Toezicht: Kroon. 

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

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

Hett eerste wetsvoorstel, een ontwerp-Ouderdomswet dat Treub in november 1914 aan de Kamer 
presenteerdee ter vervanging van Talmas ouderdomsverzekering, was nog in overeenstemming met de 
afsprakenn die de liberale partijen vóór de verkiezingen van 1913 hadden gemaakt. M Het ontwerp 
voorzagg in een kosteloos staatspensioen voor alle behoeftige burgers van 70 jaar en ouder, dat door de 
gemeentenn zou worden verstrekt en door het Rijk en de gemeenten samen zou worden bekostigd (zie 



126 6 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEI D 

Tabell  9.5).65 In zijn tweede wetsvoorstel, een ontwerp-Organisatiewet ter  vervanging van Talmas 
Radenwet,, brak Treub echter  met zijn eigen opvattingen en die van zijn geestverwanten over  de meest 
gewenstee uitvoeringsorganisatie voor  de sociale zekerheid. In plaats van de uitvoering van de sociale 
wettenn onder  beheer  van de Rijksverzekeringsbank te plaatsen, zoals de VDB én Treub altij d hadden 
bepleit,, werd in het wetsvoorstel aan de bijzondere kassen de mogelijkheid gegeven om, vrijwel 
ongehinderdd door  een hogere instantie, een groot gedeelte van de uitvoering naar  zich toe te trekken. 
Slechtss voor  situaties waarin het particulier  initiatie f tekort schoot of ontbrak had Treub een complex 
schemaa van publiekrechtelijk e organen ontworpen, waarin aan de werkgevers een machtige positie was 
toegekendd (zie Bijlage 3.1). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHUCHU (10 en 4) 

BVLL (10 en 10/9) 

Liberalee Unie (22 en 5) 

ARPP (11 en 9) 

katholiekee fractie (25 en 17) 

VDBB (7 en 3/2) 

SDAPP (15 en 2/3) 

totaal l 

motie e 
Schaper r 

(januarii  1916) 

voorvoor tegen 

00 7 

11 8 

144 7 

22 7 

77 13 

77 0 

144 0 

455 42 

Tweedee Kame 
ontwerp p 
Treub b 

(meii  1916) 

voorvoor tegen 

00 10 

99 0 

211 0 

00 10 

00 14 

66 0 

155 0 

511 34 

r r 
ontwerp p 
Duyss c.s. 

(meii  1918) 

voorvoor tegen 

11 9 

66 0 

166 0 

00 10 

00 17 

66 0 

122 0 

411 36 

Eerste e 
ontwerp p 
Treub b 

(julii  1917) 

voorvoor tegen 

11 3 

66 2 

33 1 

11 5 

44 9 

22 0 

11 1 

188 21 

Kamer r 
ontwerp p 
Duyss c.s. 

(julii  1918) 

voorvoor tegen 

00 4 

99 0 

55 0 

00 7 

00 15 

22 0 

33 0 

199 26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




