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Hoofdstukk 11 

Katholiekee interventie (1925-1929) 

Naa het echec van de Proeve-Posthuma-Kupers leek de strijd rond de uitvoeringsorganisatie van Talmas 
Ziektewett weer van voor af aan te kunnen beginnen. All e partijen trokken zich terug op de stellingen die 
zijj  in de jaren 1910-1913 hadden opgeworpen en leken niet bereid zich opnieuw aan avonturen als de 
Proevee wagen. Op de achtergrond diende zich echter een nieuwe speler aan die voor de voortgang van 
dee sociale wetgeving van beslissende betekenis zou zijn: de 'nieuwe', katholieke ondernemers uit het 
zuidenn van het land. 

Dezee katholieke ondernemers hadden de strijd van hun conservatieve collega's voor het particulier 
initiatieff  in de sociale verzekering in het verleden herhaaldelijk gesteund. In de jaren 1899-1900 hadden 
zijj  zich met de groep-Stork verzet tegen de Ongevallenwet van Lery en in de daaropvolgende twintig 
jaarr hadden hun vertegenwoordigers in de rooms-katholieke fracties op verschillende momenten zij aan 
zijj  gestaan met de aristocraten in het parlement. Hoewel een aantal van hen zich aan het begin van de 
eeuww bij de Risicobank had aangesloten was het aandeel van katholieke fabrikanten in de strijd van de 
oudee ondernemerselite verder beperkt gebleven.1 Meestal volgden zij getrouw de route die door de oude 
ondernemerss werd uitgestippeld, in de veronderstelling dat daarmee het werkgeversbelang het beste was 
gediend. . 

11.11 Oude en nieuwe ondernemers (3) 
Veell  invloed op de formulering van dit werkgeversbelang hadden de zuidelijke fabrikanten ondertussen 
niet.. Zo was, afgezien van enkele grote van oorsprong veelal 'Hollandse' ondernemers, slechts een 
handjevoll  lid van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW)-2 Een belangrijk obstakel 
voorr toetreding van de katholieke fabrikanten tot de VNW vormde steeds het officiële standpunt van 
dezee organisatie ten aanzien van de handelspolitiek. De fixatie van de VNW op vrijhandel was strijdig 
mett de voorkeur van de katholieke fabrikanten voor afscherming van de binnenlandse markt, waarop zij 
voorr de afzet van hun producten grotendeels waren aangewezen. Misschien wel belangrijker was echter 
hett feit dat de VNW een wereld vertegenwoordigde die over het algemeen voor hen gesloten bleef. 

Anderss dan de oude ondernemers, die in de VNW doorgaans de boventoon voerden, waren de 
katholiekee fabrikanten meestal van eenvoudige komaf (zie Tabel l l . l ) . 3 Velen van hen hadden hun 
ondernemingenn aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw nog eigenhandig 
opgebouwdd uit de ambachten en het thuiswerk.4 Bij gebrek aan afzetmarkten en externe financiering 
verliepp de ontwikkeling van hun ondernemingen aanvankelijk nogal traag. Nog in de jaren tien van de 
twintigstee eeuw werd een aanzienlijk deel van de bedrijfstakken waarin zij werkzaam waren - met name 
dee sigarenindustrie, de schoenen- en leerindustrie, de kleinmetaal en de wollenstoffenindustrie -
gedomineerdd door handwerk. Mechanisering was in deze bedrijfstakken uit technisch oogpunt lange tijd 
onmogelijkk en, vanwege het overschot van goedkope arbeidskrachten in met name Brabant, ook 
financieell  gesproken onnodig.5 

Dezee kleinschaligheid stond ook de organisatie van een eigen werkgeverslobby lange tijd in de 
weg.. Vanaf 1895 werden enkele pogingen ondernomen tot de oprichting van een landelijke vereniging, 
maarr deze mislukten door gebrek aan belangstelling en daadkracht.6 

Inn deze situatie kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog echter plotseling verandering. Door de afsluiting 
vann het land door Duitse en Britse blokkades en het wegvallen van de buitenlandse concurrentie kregen 
dee katholieke fabrikanten vrij spel op de binnenlandse markt en konden hun ondernemingen in korte tijd 
eenn krachtige groei doormaken. Deze groei werd verder gestimuleerd door omvangrijke orders van het 
Nederlandsee leger dat voor de mobilisatie van grote aantallen reservisten dringend wollen uniformen en 
lerenn legerlaarzen nodig had. Hoewel deze gunstige factoren na de oorlog weer verdwenen tilden zij de 
bedrijfsvoeringg van vele zuidelijke ondernemingen in een klap op een hoger plan. De sterke 
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productiegroeii  dwong hen tot verder mechanisering en schaalvergroting, zodat zij na de oorlog de 
nieuwee clientèle van hun producten konden blijven voorzien.7 

Dee snelle groei van hun bedrijven gaf ook het zelfbewustzijn van de zuidelijke fabrikanten een 
krachtigee impuls. In 1915 werd opnieuw een poging ondernomen tot de oprichting van een eigen 
organisatie,, dit keer met blijvend succes. Enkele maanden na oprichting telde de Algemeene Roomsch-
Katholiekee Werkgeversvereeniging (ARKWV) reeds 180 leden. Vijfjaar later was dit aantal gestegen 
tott 1.100, bijna vier maal zoveel ondernemers als de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers op 
haarr ledenlijst had staan.8 

Zoo kwamen de katholieke fabrikanten uit de oorlog met een versterkt zelfvertrouwen en een krachtige 
eigenn organisatie. Tot een zelfstandige opstelling in de discussie over de sociale politiek kwam het in de 
eerstee jaren na de oorlog echter niet. Na 1919 steunden zij de oude ondernemers, middenstanders en 
boerenn in hun verzet tegen het sociale beleid van de confessionele coalitie,9 en in 1921 ondertekenden 
zij,, ondanks de nodige bezwaren, het akkoord van het N W en Centraal Beheer over de Ziektewet. Het 
versterktee zelfvertrouwen inspireerde wel tot een intensivering van de strijd voor een meer 
protectionistischee handelspolitiek.10 

Aanvankelijkk leek deze strijd van de katholieke fabrikanten haar vruchten af te werpen. In 1923 
besloott het confessionele kabinet-Ruys de Beerenbrouck de import van sigaren en leren schoenen 
tijdelijkk aan banden te leggen; een jaar later voerde het kabinet zelfs een bescheiden verhoging van alle 
invoerrechtenn door.11 Toen de ARKWV en de katholieke fracties in het parlement vervolgens 
aanstuurdenn op een veel verdergaande, principiële herziening van de handelspolitiek vonden zij echter 
dee oude protagonisten van vrijhandel in het bedrijfsleven, de politiek en de bureaucratie op hun weg.12 

Hett verzet van de oude ondernemers en hun geestverwanten tegen een wijziging van de handelspolitiek 
overtuigdee de katholieke fabrikanten halverwege de jaren twintig van de noodzaak zich definitief van 
henn los te maken en op zoek te gaan naar nieuwe bondgenoten. 

11.22 Democratische kassen 
Dee weigering van de oude ondernemers om mee te werken aan een hervorming van de handelspolitiek 
wass intussen niet langer de enige reden voor de katholieke fabrikanten om zich gaandeweg van hen los 
tee maken. Ook op sociaal terrein begonnen de wegen van beide groepen zich halverwege de jaren 
twintigg langzaam maar zeker te scheiden. Bij de ondertekening van de Proeve-Posthuma-Kupers in 1921 
haddenn de katholieke fabrikanten zich met de andere werkgeversorganisaties verplicht tot de oprichting 
vann een nieuwe, landelijke bedrijfsvereniging die met de uitvoering van het akkoord zou worden belast. 
Alss gevolg van de commotie rondom de Proeve was van deze oprichting in de eerste jaren na de 
ondertekeningg van het akkoord niets terecht gekomen. In de zomer van 1925 kwam Centraal Beheer-
presidentt Posthuma echter met het voorstel om de oprichting van een nieuwe bedrijfsvereniging 
achterwegee te laten en de uitvoering van de Proeve eenvoudigweg op te dragen aan Ziekte-Risico, een 
afdelingg van Centraal Beheer.13 

Dee katholieke fabrikanten waren verbijsterd. Al langer bestond bij hen het vermoeden dat het bestuur 
vann Centraal Beheer er op uit was de uitvoering van de sociale zekerheid te monopoliseren - in het 
voorstell  van Posthuma zagen zij van dit vermoeden de definitieve bevestiging. Uitvoering van de 
Ziektewett door Centraal Beheer was voor de katholieke fabrikanten onbespreekbaar, omdat dit hun 
strevenn naar versterking van hun eigen, nog jonge vereniging door middel van deelname aan de 
uitvoeringg zou doorkruisen. Bovendien stoorden de katholieke fabrikanten zich aan de 'spilzucht' van 
Centraall  Beheer dat voor de uitvoering van zijn reeds bestaande vrijwillig e ziekteverzekering een nogal 
ruimm bemeten administratie- en controleapparaat had opgezet, waaraan jaarlijks ruim een kwart van de 
betaaldee premies werd besteed.,4 

Voorall  dit laatste argument van de katholieke fabrikanten tegen de betrokkenheid van Centraal Beheer 
bijj  de uitvoering van de Ziektewet was typerend voor de kloof die tussen beide verenigingen bestond. 
Hett weerspiegelde de verschillende sociale afkomst, het mentaliteitsverschil tussen de leden van beide 
organisatiess en de verschillende verhouding tot de arbeiders en de arbeidersbeweging, die daarvan mede 
hett gevolg was. Voor de oude ondernemers was de eigen uitvoering van de sociale zekerheid altijd een 
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middell  geweest om hun macht op de werkvloer  te bestendigen en hun controle over  de arbeiders veilig 
tee stellen. Voor dit doel waren zij  telkens bereid geweest grote financiële offers te brengen. Voor de 
katholiekee fabrikanten hadden financiële overwegingen daarentegen telkens voorop gestaan. Directe 
controlee over  de arbeiders en de verzekeringskassen was voor  hen slechts van betekenis in zoverre dit 
henn de mogelijkheid gaf de kosten van de verzekering te drukken. 

Tabell  11.1 Bestuurders van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW; 1899-1940) en de Algemeene Roomsch-
Katholiekee Werkgeversvereeniging (ARKWV; 1915-1940): adel en patriciaat (als percentage van het totaal) 

1899-19055 1906-1910 19U-1915 1916-1920 1921-1925 1926-1930 1931-1935 1936-1940 

VNWW 69 61 47 55 53 38 36 27 

ARKWVV . - - 0 9 9 17 ? 

Toelichting: Toelichting: 
1.. Voor de ARKWV ontbreken gegevens over de periode 1935-1940. 
2.. Zie voor bronnen, bijzonderheden en details Bijlage 1, Lijsten 2.4 en 4.1. 

Eerderr  in dit boek is de intensieve betrokkenheid van de aristocratische ondernemers bij  de zorg voor 
armenn en arbeiders in verband gebracht met de dominante rol die zij  in de oude standensamenleving 
haddenn gespeeld. Aan deze betrokkenheid lagen opportunistische motieven ten grondslag, maar ook 
redenenn van eer, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale betrokkenheid. In het wereldbeeld van de oude 
ordee hadden de aristocraten de plicht om de lagere standen te steunen en te leiden. 

Opp de katholieke fabrikant had deze eis, dit noblesse oblige, geen vat, om de eenvoudige reden dat 
hijj  dikwijl s zelf uit de laagste standen afkomstig was (zie Tabel 11,1). Als gevolg hiervan was zijn 
relatiee met zijn arbeiders, *wier  dialect hij  sprak en wier  levenswijze hij  in zekere zin deelde', altij d 
tamelijkk  gelijkwaardig geweest.15 In de kleine laatnegentiende-eeuwse werkplaatsen en fabrieken had de 
fabrikantt  dikwijl s letterlij k zij  aan zij  gestaan met zijn arbeiders. Voorzover  er  tussen hen al sprake was 
geweestt  van een patronale verhouding was deze ingegeven door  de katholieke arbeiders zélf, die veelal 
rechtstreekss van het platteland afkomstig waren en de werkgever  lange tij d als een vanzelfsprekende 
autoriteitt  waren blijven beschouwen.16 Deze merkwaardige verhouding tussen de zuidelijke ondernemer 
enn zijn personeel is treffend onder  woorden gebracht door  A.J. Wichers in zijn beschrijving van de 
'typisch''  Brabantse sigarenfabrikanten: 

Dee sigarenfabrikanten steken in hun gehele doen en beschaving nauwelijks boven de rest van de bevolking uit Zijn zij b goede 
doenn dan kunnen zij een [zekere] machtspositie bezitten. Zij doen daarbij aan alles mee. Zij geven geld voor feest, komen in het 
caféé van een van hun sigarenmakers, enzovoort De verhouding fabrikant-sigarenmaker is ook verder echter patriarchaal. Doet 
dee fabrikant mee zoals het behoort, dan is hij een gevierd man.17 

Naarmatee de fabrieken van de zuidelijke ondernemers verder tot ontwikkeling kwamen en het 
dagelijkse,, directe contact tussen werkgever  en arbeider  schaarser  werd, bleek echter  ook de keerzijde 
vann deze kleine sociale afstand tussen beide groepen. Niet zelden misbruikten de fabrikanten de 
onderdanigheidd van de arbeiders om vergaande kostenbesparingen door te voeren en grove sociale 
misstandenn te laten voortbestaan. Berucht waren de gebroeders Regout die in hun glas- en 
aardewerkfabriekk in Maastricht jonge kinderen lange werkdagen lieten maken voor  een karig loon en 
oudee versleten arbeiders na beëindiging van hun werkzaam leven zonder  pensioentje of andere vorm van 
ondersteuningg op straat zetten.18 Maar ook elders in Brabant en Limbur g waren de 
arbeidsomstandighedenn tot in de jaren tien van de twintigste eeuw slecht en bijvoorbeeld de 
voorzieningenn tegen ziekte, ouderdom en invaliditei t relatief schaars.19 Nog in 1912 was slechts 21 
procentt  van de arbeiders in Limbur g en 19 procent van de arbeiders in Brabant tegen ziekte verzekerd, 
inn vergelijking met Noord- en Zuid-Holland (beide 48 procent) en vooral Overijssel (inclusief Twente, 
633 procent) bijzonder  lage percentages.20 

Dezee harde en zakelijke opstelling van de fabrikanten was er  aan het begin van de twintigste eeuw mede 
dee oorzaak van dat een deel van de katholieke geestelijkheid en intelligentsia zich het lot van de 



152 2 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEID 

arbeiderss aantrok en ook in het zuiden een krachtige katholieke arbeidersbeweging tot ontwikkeling 
kwam.211 In de jaren tien en twintig raakte deze beweging verwikkeld in een harde strijd met de 
fabrikanten,, waarin de katholieke arbeiders veelvuldig naar het stakingswapen grepen en geleidelijk aan 
hunn onderdanigheid van zich afschudden.22 

Medee onder invloed van deze acties gingen uiteindelijk ook de zuidelijke fabrikanten in de jaren tien en 
twintigg over tot de inrichting van ondememingskassen. Deze kassen verschilden op een aantal punten 
echterr aanmerkelijk van die van de oude ondernemers. Het meest opvallende kenmerk was wel de 
uitvoeringsorganisatie,, waarin niet alleen de tumultueuze ontstaansgeschiedenis - de kassen waren 
veelall  door de arbeiders afgedwongen in plaats van door de werkgever uit eigen beweging opgezet, 
zoalss in de oude ondernemingen dikwijls het geval was geweest - maar ook de calculerende, op 
financiënn gerichte instelling van de fabrikanten tot uitdrukking kwam. 

Ditt gold bij uitstek voor het geïntegreerde stelsel van kassen dat in de jaren tien en twintig in de 
Brabantsee textielindustrie was opgezet. In tegenstelling tot de kassen van de oude ondernemers, waarin 
dee werkgever het veelal geheel voor het zeggen had, werd de verzekering van de zuidelijke kassen bijna 
geheell  bestuurd door de arbeiders zelf. Beslissingen over de toekenning van ziekengeld werden 
genomenn door een bestuur waarvan de werkgever of zijn gemachtigde voorzitter was, maar alle overige 
zetelss door gekozen arbeiders werden bezet. Tegen de beslissingen van dit bestuur, die bij meerderheid 
vann stemmen werden genomen, stond beroep open bij een regionale, overkoepelende Commissie van 
Beroep,, bestaande uit vijf vakbondsvertegenwoordigers, vijf afgevaardigden van de werkgevers-
brancheverenigingg en een onafhankelijke voorzitter die door de tien leden gezamenlijk was aangewezen. 
All ee andere taken, zoals administratie en controle, werden verricht door de arbeiders zelf, met 
instemmingg van de fabrikanten. Zij beschouwden deze opzet als de meest goedkope en efficiënte wijze 
vann uitvoering, ook al omdat de arbeiders, die de helft van de premie betaalden, onmiddellijk belang 
haddenn bij het opsporen van fraudeurs en simulanten.23 

Ditt systeem van verzekering en uitvoering bleek zo aantrekkelijk dat halverwege de jaren twintig 
ookk de katholieke werkgevers in de leerindustrie en metaalnijverheid tot de introductie van een 
gelijksoortigg stelsel besloten, zodat uiteindelijk ruim eenderde van de Brabantse industriearbeiders onder 
hetzelfdee regime viel.24 Daarmee had de katholieke werkgeversvereniging - onverwacht en onbedoeld -
eenn machtig wapen in handen gekregen tegen de aspiraties van Centraal Beheer: een alternatief voor 
Ziekte-Risicoo en wellicht zelfs een alternatief voor de Proeve en Talmas Ziektewet. 

Gesterktt door deze ontwikkeling besloot het ARKWV-bestuur in de zomer van 1925 het voorstel van 
Posthumaa inzake Ziekte-Risico van de hand te wijzen en openlijk afstand te nemen van het in 1921 
geslotenn akkoord.25 Niet de Proeve maar het eigen verzekeringsstelsel werd nu de inzet van een 
propagandaoffensieff  waarin de katholieke ondernemers politici, ambtenaren en vakbondsbestuurders 
trachttenn te overtuigen van de noodzaak een toekomstige wettelijke regeling te doen aansluiten op het in 
Brabantt gehanteerde systeem. 

1133 De democratische paradox van de katholieke parti j 
Hett offensief van de katholieke fabrikanten viel min of meer samen met de gedaanteverwisseling die de 
katholiekee partij halverwege de jaren twintig onderging. Van een verdeelde en dus meestal vrij passieve 
partijj  ontwikkelde zij zich in korte tijd tot een assertieve groepering die daadwerkelijk gebruik durfde te 
makenn van de politieke macht waarover zij als grootste partij in het parlement kon beschikken. 

Dezee ontwikkeling was vooral een gevolg van een interne machtsverschuiving die zich sinds de 
Eerstee Wereldoorlog in de katholieke partij had voltrokken, In de eerste twee decennia van de twintigste 
eeuww waren in katholieke kring een aantal krachtige belangenorganisaties ontstaan en deze organisaties 
slaagdenn er in 1918 in enkele zetels in de katholieke Tweede Kamerfractie te bemachtigen.26 Met name 
dee komst van Vertrouwensmannen van werknemers, onderwijzers en ambtenaren' naar het Binnenhof 
wass voor de democratische vleugel in de katholieke fractie zowel in kwantitatief als in kwalitatief 
opzichtt van grote betekenis.27 Het gaf de katholieke democraten eindelijk voldoende gewicht om 
daadwerkelijkk hun stempel te drukken op de koers van de katholieke partij in het parlement. Zo 
distantieerdee de katholieke Tweede Kamerfractie zich in de jaren 1920-1922 verschillende malen 
openlijkk van de bezuinigingen op het sociale beleid, die het confessionele kabinet-Ruys de 
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Beerenbrouckk mede onder  invloed van de conservatieve reactie wilde doorvoeren. In 1923 bracht̂ een 
groepp van katholieke democraten het kabinet zelfs opzettelijk ten val over  de zogenaamde Vlootwet. 

Ookk buiten het parlement lieten de democraten in katholieke krin g meer en meer  van zich spreken. 
Medee als reactie op de conservatieve koerswijziging van het confessionele kabinet werden in het begin 
vann de jaren twinti g overal in het land studieclubs van democratische katholieken opgericht. Deze 
zogenaamdee St. Michaëlsverenigingen stelden zich ten doel een einde te maken aan de autoritair e wijze 
waaropp de parti j  volgens hen door  'enkele aristocraten' werd geleid.29 Zij  pleitten voor een meer 
democratischee koers, waaronder  volgens hun leider, de Delftse hoogleraar  J.A. Veraart, moest worden 
verstaann 'een politiek, die het noodzakelijke overwicht van de positie der  Tweede Kamer in onze 
constitutiee erkent en handhaaft [...] en: een politiek, vóór  alles gericht op de omhoogJierTmg der  maat-
schappelijkk  zwakkeren'.30 

Dee rebellie van de Michaëlisten kreeg een serieus karakter  toen zij  in 1924 tot de oprichting van 
eenn landelijk organisatie besloten, die vervolgens welbewust de confrontatie met de partijto p zocht. Om 
eenn scheuring in de katholieke parti j  te voorkomen stemden de behoudende krachten in de parti j 
uiteindelij kk in met een tamelijk vergaande democratisering van de partij . In 1925 werden de statuten 
herzienn en de organisatie van de parti j  - die officieel Roomsch-Katholieke Staatspartij  (RKSP) ging 
hetenn - hervormd waardoor de leden meer  invloed kregen op de kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamerverkiezingenn en de samenstelling van het partijbestuur. 31 Als gevolg hiervan werden in de 
daaropvolgendee jaren de katholieke aristocraten geleidelijk aan door  exponenten van de democratische 
vleugell  uit het partijbestuur  verdrongen.32 

Ookk in de katholieke Tweede Kamerfracti e liet deze democratisering van de parti j  haar  sporen na. 
Inn de jaren na 1925 verdwenen verschillende invloedrijk e aristocraten, die vaak decennialang deel 
haddenn uitgemaakt van de katholieke fractie, van het politieke toneel Hun plaats in de fractie werden 
overgenomenn door  afgevaardigden van democratische huize. 

Dezee geleidelijke machtsverschuiving ten gunste van de democraten leidde tot een koerswijziging van 
dee RKSP in het parlement. Niet alleen weigerde de parti j  nog langer  mee te werken aan bezuinigingen 
opp het sociale beleid, die coalitiepartners ARP en CHU bepleitten, tevens groeide in katholieke krin g de 
afkeerr  van samenwerking met deze behoudende partijen in een coalitiekabinet snel. Toen het 
confessionelee kabinet in het najaar  van 1925 over  de 'Gezantschapskwestie' struikelde,34 blokkeerden de 
katholiekenn alle pogingen om de coalitie van de drie confessionele partijen te herstellen. Daarmee leek 
dee weg vri j  te komen voor  de vorming van een democratische coalitie van RKSP, SDAP en VDB. 

Toenn de VDB-er  H.P. Marchant eind 1925 een poging tot de vorming van een democratische 
coalitiee ondernam wees de RKSP echter  ook die mogelijkheid van de hand. Van samenwerking met de 
SDAPP kon volgens RKSP-leider  Nolens slechts bij  'uiterste noodzaak' sprake zijn.35 Dit standpunt van 
Nolenss bleef in de daaropvolgende vijftie n jaren het officiële standpunt van de katholieke Tweede 
Kamerfracti ee en belemmerde iedere poging tot samenwerking in een democratische coalitie.36 

Nolens''  leer  van de uiterste noodzaak is in de afgelopen decennia het onderwerp geweest van 
speculatiess en theorieën. De meest uitgewerkte verklarin g voor  deze leer  is afkomstig van de 
politicoloogg H. Daudt. Volgens Daudt markeert Nolens' uitspraak de geboorte van een politieke 
strategiee die de katholieken meer  dan halve eeuw ten opzichte van de socialisten (eerst de SDAP en na 
dee Tweede Wereldoorlog de Partij  van de Arbeid) zouden hebben gevolgd: 

Hett lijk t niet te gewaagd te veronderstellen dat Nolens [...] heeft verwoord wat elke niet-linkse politicus vond en nog steeds 
vindt:: 'alleen bij uiterste noodzaak' samenwerken met links. Eigenlijk is het ook volstrekt vanzelfeprekend: waarom zouden 
groeperingenn die in beginsel de bestaande samenleving aanvaardbaar vinden en die steunen op een royale meerderheid van 
stemmenn en zetels, op regeringsniveau gaan samenwerken met groeperingen die zelf zeggen ingrijpende veranderingen in de 
maatschappijj  voor te staan door middel van overheidsoptreden?^ 

Daudtss theorie is in het verleden door  verschillende auteurs bekritiseerd. Volgens de critic i laat vooral 
dee naoorlogse parlementaire geschiedenis zien dat de katholieken helemaal niet zo afkerig waren van 
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samenwerkingg met socialisten en ook in tijden waarin van een uiterste noodzaak geen sprake was 
bewustt  de samenwerking met de socialisten zochten.38 

Watt  meestal onbesproken blijf t is dat Daudt bij  de formulerin g van zijn theorie Nolens' 
argumentatiee achter  de uiterste noodzaak bijna klakkeloos heeft overgenomen.39 Het samengaan van de 
katholiekenn met de socialisten in een parlementaire coalitie was problematisch, zo betoogde de RKSP-
leiderr  in 1925, omdat de 'diepere beginselen' van de SDAP in strij d waren met die van zijn eigen 
partij. 400 Bij  Daudt keert dit verschil in beginselen terug in de tegenstelling tussen 'links ' en 'met-links' , 
waarbijj  links voor  ingrijpende veranderingen in de maatschappij  zou zijn geweest, terwij l niet-links deze 
veranderingenn zou hebben afgewezen. Maar  was de tegenstelling tussen katholieken en socialisten wel 
zoo groot als Nolens en Daudt beweren? 

Dee ideologische oriëntatie van de katholieken en die van de socialisten verschilden in de jaren twinti g 
vann de twintigste eeuw inderdaad aanmerkelijk van elkaar. Daar  waar  de katholieken zich officieel 
beriepenn op een religieuze leer  van verzoening van klassen, hadden de socialisten hun marxistische 
verledenn nog altij d niet geheel afgelegd. Dit was voor  een groot deel van de katholieke clerus reden de 
RKSPP tot diep in jaren dertig samenwerking met de SDAP te ontraden.41 

Hieraann moet echter  direct worden toegevoegd dat de betekenis van de verschillende ideologische 
oriëntatiee in de dagelijkse politieke praktij k te verwaarlozen was. In het parlement waren de 
belangrijkstee principiële meningsverschillen (bijvoorbeeld ten aanzien van de financiering van het 
bijzonderr  onderwijs, zondagsrust en zedelijkheidswetgeving) reeds opgelost of afgedaan, en wat aan 
principiël ee onenigheid resteerde was in hoofdzaak ideologische retoriek, veelal bedoeld om de 
gelijkvormigheidd van beide partijen te maskeren. 

Kenmerkendd voor  de periode waarin Nolens zijn doctrine formuleerde was dan ook niet zozeer  een 
grotee tegenstelling tussen katholieken en socialisten, maar  juist een groeiende eensgezindheid tussen 
beidee partijen. Door  de machtsverschuiving in de RKSP ten gunste van de democraten waren ook de 
geestenn in deze parti j  rij p geworden voor  'ingrijpend e veranderingen in de maatschappij'. Op haar  beurt 
hadd de SDAP na de revolutiepoging van Troelstra in 1918 in meer  dan één opzicht afstand genomen van 
haarr  radicale verleden. Op het terrein van de handelspolitiek en het economische beleid waren de 
socialistenn de katholieken halverwege de jaren twinti g tot op armlengte genaderd en ook op sociaal 
terreinn had de SDAP haar  standpunten aanzienlijk bijgesteld. Met de publicatie van het organisatieplan 
voorr  de sociale verzekering in 1923 had de parti j  bovendien getoond bereid te zijn naar  oplossingen te 
zoeken,, die niet per  definitie een vergaande bemoeienis van de staat impliceerden. 

Dezee groeiende eensgezindheid tussen katholieken en socialisten werd in de loop van de jaren 
twinti gg ook in de dagelijkse politieke praktij k steeds duidelijker  zichtbaar. In het parlement stonden 
beidee partijen bij  stemmingen over  wetten en moties steeds vaker  aan dezelfde zijde. En in toenemende 
matee vonden zij  de ARP en de CHU, nota bene de traditionele coalitiepartners van de katholieken, 
tegenoverr  zich.42 

Ditt  alles betekende niet dat het de katholieken aan redenen ontbrak om een coalitie met de socialisten te 
vrezen.. Samenwerking met de socialisten in een coalitie was voor  de katholieken een levensgevaarlijke 
avontuur,, omdat het tot een uittocht van katholieke arbeiders naar  de socialistische organisaties zou 
kunnenn leiden. Waarom zouden de katholieke arbeiders zich immers niet bij  de SDAP en N W kunnen 
aansluiten,, wanneer  de katholieke leiders zélf met deze organisaties in zee gingen? 

Nolens''  leer  van de uiterst noodzaak leek, kortom, niet zozeer  een nog altij d levende vijandschap tussen 
katholiekenn en socialisten te weerspiegelen, maar  een akelige 'democratische paradox': naarmate de 
RKSPP opschoof in democratische richtin g werd de vorming van een democratische coalitie met de 
SDAPP voor  de katholieken in theorie voor-de-handliggender, maar  tegelijktij d vanuit strategisch 
oogpuntt  steeds gevaarlijker  en onaantrekkelijker. Deze democratische paradox zou de katholieke parti j 
inn de daaropvolgende vijftie n jaar  voortdurend blijven achtervolgen en de totstandkoming van een 
democratischh coalitie lange tij d in de weg staan. 

Dee democratische paradox weerhield de katholieken er  intussen niet van met de coalitiegenoten van de 
ARPP en CHU te breken. Bij  de onderhandelingen over  een nieuw kabinet in 1926 weigerde de RKSP 
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akkoordd te gaan met het herstel van de Coalitie en stuurde zij aan op de vorming van een 
'extraparlementair'' kabinet, waaraan geen enkele partij in het parlement was gebonden, dus ook de 
katholiekee niet.43 Daarmee leek de RKSP te kiezen voor de minst problematische oplossing van de 
democratischee paradox. Een coalitie met de SDAP werd voorkomen, terwijl de partij voldoende vrijheid 
behieldd om een aantal urgente kwesties tot een oplossing te brengen, eventueel in samenwerking met de 
socialisten.. De invoering van een ziektewet was een van deze kwesties. 

11.44 Een katholiek alternatief 
Inn het extraparlementaire kabinet-De Geer, dat in 1926 aantrad, was de CHU-er J.R. Slotemaker de 
Bruinee (1869-1941) de eerstverantwoordelijk voor het sociale beleid, Slotemaker had zich in het 
verledenn herhaaldelijk uitgesproken tégen de Proeve en vóór de Ziektewet-Talma. Aanvankelijk 
weigerdee de nieuwe minister echter op de invoering van de Ziektewet aan te sturen: eerst,, in maart 1926, 
omdatt hij het bedrijfsleven in deze moeilijke economische periode geen extra lasten wilde opleggen; en 
tweee maanden later omdat aan invoering naar zijn opvatting eerst unificatie van de bestaande 
verzekeringenn vooraf diende te gaan. Onder druk van de katholieke fractie beloofde Slotemaker de 
Kamerr in september van dat jaar tenslotte toch tot invoering van de wet te zullen over gaan, zij het nadat 
hijj  daar enkele 'kleine wijzigingen' ten gunste van het particulier initiatief in had aangebracht.44 

Watt dit betekende bleek enkele maanden later toen Slotemaker een voorontwerp-wijziging-Ziektewet 
voorr advies aan de Hooge Raad van Arbeid voorlegde. De minister bleek het organisatiehoofdstuk van 
Talmass Ziektewet bijna geheel te hebben herschreven en nagenoeg alle eerder geopperde alternatieven 
inn de wet te hebben opgenomen: uitvoering door Talmas Raden van Arbeid, door bedrijfsverenigingen, 
doorr ondernemingsfondsen en verder door alle kassen die voldeden aan een aantal in het ontwerp 
genoemdee criteria. 

Inn de Hooge Raad stuitte het voorontwerp op grote bezwaren. Een meerderheid van 
vakbondsvertegenwoordigerss en katholieke en socialistische politici keerde zich vooral tegen de inzet 
vann bijzondere kassen bij de uitvoering, omdat de positie van de arbeiders in de besturen van deze 
kassenn naar hun opvatting hoogst onzeker was. Bovendien zou de toelating van deze kassen volgens de 
criticii  leiden tot een verbrokkeling van de uitvoeringsorganisatie, waardoor een ordentelijke aangifte van 
dee verzekerden en een geregelde premiebetaling onvoldoende gewaarborgd waren.45 

Echtt tevreden met het ontwerp waren alleen de werkgevers van de VNW. In de Hooge Raad 
verdedigdee hun vertegenwoordiger de decentrale opzet van het ontwerp en in het VNW-blad De 
NederlandscheNederlandsche Werkgever werd minister Slotemaker uitbundig geprezen: eindelijk lag hier een wet, 
waarinn de jarenlange inspanningen van de werkgevers op sociaal terrein op waarde werden geschat en 
hett particulier initiatief de plaats kreeg toebedeeld waar het gezien zijn omvang en prestaties recht op 
had.466 De meerderheid van de Hooge Raad voelde echter weinig voor het ontwerp en drong er bij de 
ministerr op aan het organisatiehoofdstuk nogmaals te herzien. 

Anderss dan zijn voorganger Aalberse hechtte Slotemaker echter weinig waarde aan het oordeel van de 
Raad:: hij weigerde principiële wijzigingen aan te brengen in zijn plan en stuurde in november 1927 een 
vrijwell  gelijkluidend ontwerp naar de Tweede Kamer (zie Tabel 11.2).47 

Inn de Tweede Kamer leek inmiddels het besef te zijn doorgedrongen dat de strijd om de Ziektewet-
Talmaa in de beslissende fase was aangeland. Wanneer dit ontwerp onder déze politieke omstandigheden 
-- de extraparlementaire status van het kabinet gaf voor het eerst alle partijen de vrijheid hun eigen 
voorkeurenn te volgen - zou stranden, zou wetgeving wel eens voor lange tijd van de baan kunnen zijn. 
All ee opties waren in de voorafgaande jaren tot in detail besproken en wat belangrijker was: zij waren 
vrijwell  alle terug te vinden in het ontwerp van Slotemaker. In die zin was het plan van de minister, hoe 
gebrekkigg dat in de ogen van sommige politici ook mocht zijn, veel aantrekkelijker dan de ontwerpen 
diee zijn voorgangers hadden ingediend: om het in de gewenste vorm te krijgen, was geen ingewikkelde 
enn tijdrovende amendering nodig, maar hoefden ongewenste uitvoeringsorganen slechts te worden 
weggestreept. . 



156 6 STANDENSTRIJDD EN ZEKERHEI D 

Ditt  besef van urgentie vond zijn weerslag in de samenstelling van de Commissie van 
Voorbereidingg die de Kamer in november  1927 installeerde. Liefst vier  van de zes grote fracties in de 
Kamerr  (RKSP, VDB, CHU en de Liberale Staatspartij) vaardigden hun voorzitter  naar  de commissie af, 
terwij ll  de overige leden tot het keurkorps van hun respectieve partijen konden worden gerekend.48 

Tabell  1L2 Ontwerp wijziging Ziektewet (Slotemaker de Bruine, 1927) 

Aard:Aard: Wijziging van Ziektewet-Talma. 
Reikwijdte:Reikwijdte: Arbeiders in loondienst (ook losse arbeiders) met loongrens. 

Zeeliedenn (met uitzondering van kustvissers) uitgesloten. 
Premie:Premie: Zie Ziektewet-Talma. 

Uitkering:Uitkering: Zie Ziektewet-Talma. 

Uitvoering:Uitvoering: Werkgever mag kiezen: 
a.. Raden van Arbeid 
b.. erkende bijzondere kassen 
c.. ondernemingsziekenkassen 
d.. bedrijfsverenigingen. 

Toezicht:Toezicht: Zie Ziektewet-Talma. 

Beroep:Beroep: Zie Ziektewet-Talma. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: Regeling voor gemoedsbezwaren opgenomen. 

Inn de commissie werd het wetsontwerp van de minister  opmerkelijk genoeg vooral bestreden door 
Slotemakerss partijgenoot J.R. Snoeck Henkemans en de leider  van de Liberale Staatspartij  A. van 
Gijn. 500 Beide commissieleden betoogden dat het wetsvoorstel overbodig was, omdat de meeste arbeiders 
all  via hun werkgever  tegen ziekte waren verzekerd. Om de resterende groep van niet-verzekerden te 
helpenn was de introducti e van een algehele wettelijke regeling naar  hun opvatting een te zwaar  middel, 
temeerr  omdat de positie van deze arbeiders via een kleine aanpassing van het Burgerlij k Wetboek veel 
eenvoudigerr  te verbeteren was. 

Voorall  dit laatste argument leidde bij  de overige leden van de commissie tot irritatie . Zij  noemden 
hett  verwerpelijk dat hun collega's voor  de bestrijding van het wetsvoorstel teruggrepen op argumenten 
diee aan het begin van de eeuw bij  de behandeling van Ongevallenwet al voldoende waren weerlegd. De 
voorzitterr  van de commissie, RKSP-leider  Nolens, zag in de bezwaren van beide heren echter  voldoende 
redenn om de besprekingen voor  enige tij d te schorsen en de minister  te vragen om actuele cijfers over 
hett  aantal reeds verzekerde arbeiders.51 

Watt  de overige leden van de commissie vermoedelijk niet wisten was dat op hetzelfde moment door 
Nolens''  katholieke geestverwanten druk werd onderhandeld over  een eigen alternatief voor  de 
Ziektewet-Talma.. Deze onderhandelingen waren geïnitieerd door  de katholieke fabrikanten die hun plan 
omm het Brabantse verzekeringssysteem als uitgangspunt te nemen bij  de opzet van een landelijke 
regelingg in het najaar  van 1927 ook hadden voorgelegd aan de zogenaamde Roomsch-Katholieke Raad 
vann Overleg.52 

Inn de raad, een discussieforum van katholieke vakbonden en werkgeversorganisaties, reageerden de 
katholiekee vakbondsleiders aanvankelijk afwijzend op het plan van de fabrikanten. Zij  voelden weinig 
voorr  de uitvoering door  ondernemingskassen en wantrouwden de bedoelingen van de fabrikanten, met 
wiee zij  kort tevoren in een hevig conflict verwikkeld waren geraakt.53 Al eerder  hadden zij  gepleit voor 
uitvoeringg van de Ziektewet door  bedrijfsverenigingen die, anders dan die van de Proeve, op 
publiekrechtelijk ee leest waren geschoeid. 

Inn maart 1928 deed L.G. Kortenhorst (1886-1963), de 'rode secretaris'  van de katholieke 
fabrikantenverenigingg ARKWV, 54 echter  een suggestie die voor  de strij d om de Ziektewet-Talma van 
beslissendee betekenis zou blijken. Kortenhorst stelde voor  de eisen van de katholieke werkgevers en 
vakbondenn eenvoudigweg te combineren, zodat een vorm van uitvoering zou ontstaan, waarin zowel de 
rechtenn van de arbeiders waren veilig gesteld, als de werkgeverseis van een goedkope verzekering was 
bevredigd.. In deze vorm was de ziekteverzekering ondergebracht bij  bedrijfsverenigingen, maar  kon de 
dagelijksee uitvoering onder  voorwaarden aan afzonderlijke ondernemingskassen worden uitbesteed. 
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Dee katholieke vakbondsleiders waren sceptisch over Kortenhorsts suggestie, maar waren niettemin 
bereidd hun medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. Dit 
onderzoekk werd opgedragen aan een aparte werkgroep, waarin de drie belangrijkste katholieke 
belangenorganisaties,, de ARKWV, de katholieke vakbond RKWV en de boerenorganisatie KNBTB, 
warenwaren vertegenwoordigd.55 

Verrassendd genoeg werden de leden van de werkgroep het al tijdens de eerste bijeenkomst eens over een 
organisatieschemaa dat, oppervlakkig beschouwd, de contouren volgde die Kortenhorst had geschetst. 
Inn het schema werd de uitvoering van de Ziektewet-Talma in eerste instantie opgedragen aan 
bedrijfsverenigingenn die door werkgevers en vakbonden gezamenlijk waren opgezet en door beide 
partijenn op voet van gelijkheid werden bestuurd. Daarnaast bestond volgens het akkoord de 
mogelijkheidd om zogenaamde 'afdelingskassen' - lees: de ondernemingsfondsen van de katholieke 
fabrikantenn - met onderdelen van de uitvoering te beiasten. Deze overdracht van bevoegdheden was 
echterr aan zulke strenge voorwaarden gebonden dat van autonomie nauwelijks sprake was. 
Afdelingskassenn kwamen onder streng toezicht van de bedrijfsvereniging te staan en konden op ieder 
momentt door de arbeiders in een geheime stemming worden opgeheven (zie Tabel 11.3). 

Dee totstandkoming van het akkoord tussen de katholieke belangenorganisaties leek een ovenvinning 
voorr de katholieke vakbonden. De publiekrechtelijke bedrijfsverenigingen die zij voor ogen hadden 
gehadd vormden de centrale schakel in de uitvoeringsorganisatie die in het akkoord was neergelegd. 
Bovendienn kregen zij met de bepaling dat alleen de vakbonden kandidaten voor de besturen van de 
afdelingskassenn mochten stellen ook op het laagste niveau, in de ondernemingen zelf, een voet tussen de 
deur. . 

Tochh zullen ook de katholieke fabrikanten niet geheel ontevreden zijn geweest met het akkoord. 
Hett decentrale Brabantse systeem had het niet gehaald, maar het belangrijkste onderdeel daarvan, de 
dagelijksee uitvoering op de werkvloer, was althans gedeeltelijk veilig gesteld. Belangrijker voor de 
fabrikantenn was echter het vooruitzicht dat met de eventuele aanvaarding van het akkoord door het 
parlementt de landelijke structuur die hun grootste concurrent, Centraal Beheer, reeds voor de uitvoering 
vann de Ziektewet had opgezet in één klap buitenspel werd gezet. Ziekte-Risico was immers louter door 
werkgeverss opgericht en zou gezien haar omstreden reputatie waarschijnlijk niet door de vakbonden -
enn dus niet door de overheid - als bedrijfsvereniging worden erkend. 

11.55 Rooms-rode samenwerking 
Intussenn was de Commissie van Voorbereiding door de minister voorzien van nieuwe cijfers over het 
aantall  verzekerde arbeiders en kon de bespreking van Slotemakers ontwerp worden hervat. De nieuwe 
cijferss werden echter op slag overbodig toen Nolens, die door de katholieke organisaties voortdurend op 
dee hoogte was gehouden van de voortgang in de Raad van Overleg, de commissieleden het alternatieve 
organisatieschemaa presenteerde. Snoeck en Van Gijn tekenden direct protest aan tegen deze interventie 
vann de voorzitter, maar de meerderheid van de commissie was zo gecharmeerd van het katholieke 
akkoordd dat verder overleg over de uitvoeringsorganisatie van Slotemaker niet meer nodig bleek.57 Zo 
konn Nolens de minister in mei 1928 berichten dat de commissie de behandeling van zijn wetsontwerp 
hadd afgerond, maar dat gezien de opmerkelijke conclusies nader overleg tussen Slotemaker en de 
commissiee geboden was.58 

Inn dit overleg bleef Slotemaker zich lange tijd verzetten tegen de vergaande wijzigingen die de 
Commissiee van Voorbereiding in zijn wetsontwerp had aangebracht, maar na meer dan een halfjaar 
onderhandelenn gaf de minister zich uiteindelijk toch gewonnen.59 In december 1928 stuurde hij de 
Tweedee Kamer een nieuw ontwerp, waarin het katholieke akkoord nagenoeg integraal was 
overgenomen.. De enige toevoeging van de minister aan het plan van de katholieke organisaties was een 
overgangsregelingg voor reeds bestaande bedrijfsverenigingen als Ziekte-Risico. Deze zogenoemde 
'onvolwaardigee bedrijfsverenigingen' konden door de minister onder bepaalde voorwaarden toch tot 
uitvoeringg van de Ziektewet worden toegelaten, zij het voor een beperkte periode van maximaal vijfjaar 
(ziee Bijlage 3.1.). 
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Tabell  11-3 Organisatieschema voor de Ziektewet (katholieke werkgevers-, boeren- en arbeidersorganisaties, 1928) W W 

Aard:Aard: Ontwerp voor een alternatieve uitvoeringsorganisatie van de Ziektewet-Talma. 

Reikwijdte:Reikwijdte: Zie: eerste ontwerp-wijziging-Slotemaker de Bruïne. 

Premie:Premie: Zie: eerste ontwerp-wijaging-Slotemaker de Bruïne. 

Uitkering:Uitkering: Zie: eerste ontwerp-wijziging-Slotemaker de Bruïne. 

Uitvoering:Uitvoering: Werkgever mag kiezen: 
1.. bedrijfsverenigingen: 
a.. opgericht door werkgevers of werkgeversorganisaties en ten minste één arbeidersvereniging; 
b.. bedrijfsvereniging is verantwoordelijk voor geneeskundige beoordeling en behandeling. 
Eventueell  daaronder: afdelingskas, voorwaarden: 
a.. kan alleen worden opgericht wanneer werkgever en arbeiders (door middel van geheime stemming) 

daarmeee instemmen. Bedrijfsvereniging bepaalt op welke wijze arbeiders zich hierover dienen uit te 
spreken; ; 

b.. ten minste 100 arbeiders bij kas verzekerd (uitzonderingen alleen met toestemming 
bedrijfsvereniging); ; 

c.. bestuur van afdelingskas bestaat uit: voorzitter (werkgever of diens gemachtigde) en overige leden 
(gekozenn door en uit arbeiders op voordracht van vakbonden). Bedrijfsvereniging bepaalt wijze 
waaropp arbeidersvertegenwoordigers worden gekozen; 

d.. bedrijfsvereniging stelt voor iedere afdelingskass de premie vast en is in laatste instantie 
verantwoordelijkk voor uitkering. 

2.. Aanvullend: Raden van Arbeid. 
Toezicht:Toezicht: Zie: eerste ontwerp-wijziging-Slotemaker de Bruïne. 

Beroep:Beroep: Geschil tussen verzekerde en afdelingskas: bedrijfsvereniging. 
Besturenn van de werkgeversorganisaties en de vakbonden kunnen bij bedrijfsvereniging in beroep gaan 
tegenn beslissingen van afdelingskas. 
Ziee verder: eerste ontwerp-Slotemaker de Bruïne. 

Bijzonderheden:Bijzonderheden: De bepalingen met betrekking tot de bedrijfsvereniging en de geneeskundige behandeling zijn niet 
expliciett opgenomen in het akkoord, hierin wordt slechts verwezen naar de betreffende bepalingen (Art 
103,, sub. 1) in het eerste ontwerp van Slotemaker de Bruïne. 

Dezee aanpassing, zo gaf Slotemaker  later  toe, was vooral bedoeld om het gewijzigde ontwerp voor  de 
CHU-fracti ee in het parlement nog enigszins aanvaardbaar  te maken.61 Bij  de plenaire behandeling van 
hett  wetsvoorstel in de Tweede Kamer, in het voorjaar  van 1929, kreeg de minister  van zijn partijgenoten 
echterr  alsnog de wind van voren. Zij  beschuldigden Slotemaker  ronduit van 'bedrog' en van verraad aan 
dee christelijk-historische beginselen en eisten dat het ontwerp in zijn oorspronkelijke vorm werd 
hersteld.622 Toen de minister  dit weigerde dienden zij  samen met de Liberale Staatspartij  twee 
amendementenn in, met als doel de bijzondere kassen hun plaats in de wet terug te geven.63 

Dee CHU en Liberale Staatspartij  stonden echter  met lege handen toen ook de socialisten van de 
SDAPP zich in de loop van het debat achter  het katholieke organisatieschema schaarden. Dit was niet zo 
verwonderlijk ,, omdat het schema in hoofdlijnen als twee druppels water  leek op het uitvoeringsplan dat 
dee SDAP in 1923 samen met het N W had opgesteld. Hoewel directe aanwijzingen ontbreken heeft het 
err  alle schijn van dat de katholieken, en in het bijzonder  RKSP-leider  Nolens, welbewust op 
overeenstemmingg met de sociaal-democraten hebben aangestuurd en wellicht zelfs tussentijds met de 
socialistenn over  het katholieke akkoord hebben gesproken.64 Daarmee markeert deze episode een 
belangrijkk  keerpunt in de parlementaire geschiedenis van de twintigste eeuw: voor  het eerst durfden de 
katholiekenn het aan om zonder  rugdekking van hun traditionele, confessionele bondgenoten in het 
parlementt  daadwerkelijk gebruik te maken van de grote politieke macht waarover  zij  sinds het begin van 
dee eeuw in de Kamer konden beschikken. En voor  het eerst in de geschiedenis zochten zij  in een 
belangrijkee politieke kwestie steun bij  de parti j  die in feite al sinds enige tij d haar  'natuurlijke ' 
bondgenoott  was. Informele samenwerking tussen socialisten en katholieken was voorlopig de enige 
oplossingg voor  de democratische paradox waarvoor  de katholieken zich gesteld zagen. Een échte 
parlementairee coalitie tussen beide partijen zou nog jaren op zich laten wachten. 

Dee steun van de katholieken en de socialisten voor  het wetsontwerp (samen goed voor  54 van de 100 
zetels)) reduceerde de rol van de CHU en de Liberale Staatspartij  in het debat tot die van figuranten. Het 
amendementt  van de CHU met betrekking tot de bijzondere kassen werd nog wel in stemming gebracht, 
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maarr door een meerderheid in de Kamer verworpen. In plaats daarvan kwamen de katholieke 
Kamerledenn Van Schaik en Kortenhorst met een nieuw amendement dat, indien het werd aanvaard, de 
kanss op deelname aan de uitvoering van de Ziektewet voor de bijzondere kassen en de daarbij 
aangeslotenn organisaties nog verder zou verkleinen.65 Volgens het amendement konden 
bedrijfsverenigingenn uitsluitend worden opgericht door centrale vakverenigingen en 
werkgeversorganisaties,, die door de Kroon als zodanig waren erkend. Het amendement werd zonder 
hoofdelijkee stemming door de Kamer overgenomen. Enkele dagen later aanvaarde de Tweede Kamer 
hett gehele wetsontwerp met 64 tegen 13 stemmen, niet veel later gevolgd door de Senaat.66 

Tabell  11.4 Behandeling ontwerp-wijziging-Ziektewet in Tweede en Eerste Kamer: 
stemverhoudingen n 

CHU(l l /7) ) 

LSPP (9/6) 

SGPP (2/-) 

ARPP (13/7) 

RKSPP (30/16) 

VDBB (7/3) 

SDAPP (24/11) 

splinterss (4/-) 

totaal totaal 

Tweedee Kamer 
voorvoor tegen 

00 10 

55 1 

00 2 

111 1 

255 0 

77 0 

155 0 

11 2 

6464 16 

Eerstee Kamer 
voorvoor tegen 

33 4 

33 0 

22 0 

77 0 

11 0 

77 0 

2323 4 

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

Kamerr respectievelijk Eerste Kamer beschikten. 
2.. Onder 'splinters' wordt hier verstaan de vier partijen die in de Tweede Kamer ieder over 

éénn zetel beschikten: de Communistische Partij in Nederland, de Hervormde 
(Gereformeerde)) Staatspartij, de Roomsch-Katholieke Volkspartij en de Plattelandersbond. 

11.66 Stenen voor  brood 
Mett de aanvaarding van het katholieke compromis door het parlement kwam een einde aan de strijd om 
dee Ziektewet-Talma, die meer dan 15 jaar had geduurd. Alle pogingen van de oude ondernemers, boeren 
enn middenstanders in en buiten het parlement om de wet in de door hen gewenste richting om te buigen 
warenn mislukt en dat was vooral voor de bestuurders van de VNW en Centraal Beheer een hard gelag. 
Inn kranten en tijdschriften gaven zij hun nederlaag niettemin ruiterlijk toe, al was hun samenvatting van 
dee voorafgaande strijd op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen: 

Wijj  aanvaarden de wet, ondanks ernstige principieele bedenkingen. [...] De politiek heeft nu reeds lang genoeg met dit 
arbeidersbelangg gesold; het wordt tijd, dat daarmede niet langer politieke winst kan worden behaald. Wij hebben een andere 
opvattingg van algemeen belang dan degenen, die zich zoo lang en met zooveel genoegen met dit politieke spelletje onledig 
hebbenn gehouden. Wij willen niet, dat ons parlement op dit terrein nog langer den arbeiders steenen geeft voor brood.68 

Veell  anders dan hun nederlaag en de wet accepteren konden zij intussen niet. Voor de nieuwe wet in 
maartt 1930 in werking trad wachtten hun nog zware onderhandelingen met de vakbonden van wie zij bij 
dee vorming van bedrijfsverenigingen nu grotendeels afhankelijk waren. 

Dee nederlaag van de oude ondernemers, boeren en middenstanders in de strijd om de 
uitvoeringsorganisatiee van de sociale verzekeringen had op wat langere termijn overigens veel 
verstrekkenderr consequenties dan de invoering van Talmas Ziektewet alleen. Hun streven naar de inzet 
vann het particulier initiatief bij de uitvoering was immers voortgekomen uit de wens de directe relatie 
tussenn de ondernemer en zijn personeel zoveel mogelijk in stand te houden. Met de aanvaarding van de 
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Ziektewett  en van de publiekrechtelijk e bedrijfsverenigingen werd deze relatie echter  op een belangrijk 
puntt  doorbroken en het contact tussen werkgevers en arbeiders op een hoger  plan getild. Daarmee werd 
dee individuele ondernemer niet alleen een belangrijk sociale controlemiddel uit handen genomen, maar 
ontstondenn geleidelijk aan ook nieuwe ontmoetingsplaatsen en nieuwe omgangsvormen tussen arbeiders 
enn werkgevers. Na de aanvaarding van de Ziektewet werden arbeidsconflicten in toenemende mate 
uitgevochtenn in de nationale politiek arena. 


