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Hoofdstukk 12 

Sociaall  beleid onder  Colijn (1929-1936) 

Naa de aanvaarding van de Ziektewet door het parlement en vooral na de totstandkoming van de 
informelee overeenstemming tussen katholieken en socialisten over de uitvoeringsorganisatie leek in de 
jarenn dertig van de twintigste eeuw de weg open te liggen voor een versnelde uitbouw van het 
Nederlandsee stelsel van sociale zekerheid. Nog voor de Ziektewet echter in werking was getreden zakte 
opp Wall Street de aandelenbeurs in elkaar, het startsein voor een mondiale economische crisis die meer 
dann tien jaar zou aanhouden. 

Inn Nederland leidde de crisis, net als elders in de wereld, tot grote economische stagnatie en een 
enormee werkloosheid. In korte tijd halveerde de industriële productie, daalden de landbouwprijzen met 
meerr dan 50 procent en zakte de handel met het buitenland in. Als gevolg daarvan steeg de 
werkloosheidd in de loop van de jaren dertig tot grote hoogte: van 100.000 in 1930 naar 630.000 
personenn in de winter van 1935, oftewel bijna een kwart van loonafhankelijke beroepsbevolking.1 Maar 
niett alleen de arbeiders hadden ernstig te lijden onder de gevolgen van de economische crisis, ook de 
maatschappelijkee groepen die traditioneel altijd 'boven hen' hadden gestaan werden zwaar getroffen. 

Dee economische crisis van de jaren dertig luidde het definitieve einde in van de standenmaatschappij -
off  wat daar nog van over was. Grote aantallen burgers die ondanks de snelle maatschappelijke 
veranderingenn sinds de jaren tachtig van de negentiende eeuw hun 'stand hadden kunnen ophouden' 
raaktenn in grote financiële problemen en konden een vernederende sociale daling niet ontlopen. Dit gold 
voorr veel middenstanders, die bij gebrek aan koopkrachtige klandizie hun zaak moesten sluiten en hun 
trotsee zelfstandige bestaan moesten inruilen voor, in het beste geval, een baan in dienst van anderen.2 

Hett gold ook voor veel boeren wier inkomen door de dalende landbouwprijzen drastisch terugliep en 
noodgedwongenn een leven moesten gaan leiden dat nauwelijks meer van dat van hun knechten 
verschilde.33 Het gold misschien nog wel het meeste voor de oude aristocratische ondernemers, de 
vaandeldragerss van de oude orde in Nederland. 

12.11 De ontbinding van het conservatieve netwerk (1) 
Hett eerste symptoom van de definitieve ineenstorting van de oude orde in Nederland was de geleidelijke 
ontbindingg van het conservatieve netwerk, dat sinds het begin van de twintigste eeuw door de 
representantenn van de oude orde was opgebouwd. De economische tegenspoed dreef de oude groepen 
uiteenn en dwong ieder voor het eigen belang te strijden. 

Inn Hoofdstuk 10 van dit boek is beschreven hoe als gevolg van economische problemen in Rusland en 
Midden-- en Oost-Europa de financiële situatie van veel aristocraten al aan het begin van de jaren twintig 
precairr geworden was. Destijds had menig aristocraat zich nog kunnen redden door te bezuinigen op de 
dagelijksee uitgaven en het familiebedrijf met vreemd kapitaal op de been te houden. Toen de 
economischee crisis aan het begin van de jaren dertig Nederland bereikte bleek dit voor velen van hen 
echterr niet langer mogelijk.4 

All  in het eerste crisisjaar werd de Nederlandse bankwereld zwaar getroffen door de ondergang van 
enkelee Duitse en Oostenrijkse banken, waar de oude ondernemers van oudsher grote bedragen hadden 
uitstaan.. Verschillende bankiers en beleggerss gingen failliet en sleepten zo nog meer bedrijven, die door 
dee sterke verstrengeling van de Nederlandse financiële wereld van hun steun afhankelijk waren, mee in 
hunn val. 'Op de ene catastrofe volgde de ander. De val van het [Britse] pond [in 1931] kwam nog harder 
aann dan het Duitse failliet. Door de devaluatie van het pond zakte de waarde van een kwart van de 
Nederlandsee export: van de landbouwexport, van de uitvoer van de Twentse katoenindustrie, van [de] 
Bataafschee Petroleum Maatschappij, van het hele scheepvaartbedrijf, dat leed onder de daling van de 
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vrachtprijzen.' 55 In het najaar  van 1932 lag 40 procent van de Nederlandse handelsschepen aan de 
ketting.6 6 

Niett  veel beter  verging het de representanten van de oude orde op het platteland, waar  de economische 
neergangg al voor  de beurskrach op Wall Street was ingezet. De eerste slachtoffers van deze neergang 
warenn de herenboeren op de Groningse, Friese en Zeeuwse klei. Zij  kregen halverwege de jaren twinti g 
tee maken met een sterke toename van de buitenlandse concurrentie. Als gevolg van de introducti e van 
verbeterdee graanrassen, een versnelde mechanisering in Noord-Amerika en een herstel van de landbouw 
inn Midden- en Oost-Europa steeg het aanbod van verschillende gewassen in korte tij d tot grote hoogte. 
Dezee ontwikkeling werd in 1928 en 1929 nog eens versterkt door  enkele buitengewoon succesvolle 
oogsten.. Het resultaat van dit alles was een snelle en scherpe daling van de landbouwprijzen. Rond 1930 
lagg de waarde van de meeste akkerbouwproducten al onder  het niveau van vóór  de Eerste 
Wereldoorlog.7 7 

Inn vroeger  tijden waren dergelijke prijsdalingen door  de boeren vaak min of meer  gecompenseerd 
mett  een besparing op de lonen van de landarbeiders, op de grote bedrijven veelal de hoogste kostenpost. 
Aann het einde van de jaren twinti g bleek dit laatste echter  niet meer  zo eenvoudig, omdat de 
landarbeiderss veel beter  waren georganiseerd dan voorheen. Was rond 1910 minder  dan een procent van 
allee arbeiders in de agrarische sector  vakbondslid, in 1930 was dit percentage reeds vertienvoudigd om 
inn de jaren dertig verder  te stijgen tot ongeveer  het dubbele daarvan.8 De organisatiegraad was het 
hoogstt  in die delen van het land waar  de landerijen van de herenboeren het grootst en de 
arbeidsomstandighedenn vaak het slechtst waren, zoals in oost-Groningen en het Friese Bildt . Hier 
werdenn in 1929 de eerste pogingen van de boeren om de lonen te verlagen door  de vakbonden direct 
beantwoordd met enkele grote en langdurige stakingen. De uitslag van deze stakingen was veelal 
onbeslist,, maar  nieuwe pogingen tot grote loonsverlaging lieten de boeren in de jaren dertig verder 
achterwege.9 9 

Dee min of meer  geslaagde acties van de vakbonden tegen de herenboeren in Groningen en Friesland 
warenn de vrucht van het emancipatieproces van de lagere standen, dat rond de eeuwwisseling op het 
Nederlandsee platteland op gang was gekomen. Dit proces uitte zich niet alleen in een steeds betere 
organisatiee van de landarbeiders, maar  ook in een groeiende mondigheid van de kleine pachters ten 
opzichtee van de grootgrondbezitters. Deze voornamelijk adellijke en patricische grootgrondbezitters 
bezatenn rond 1930 nog altij d bijna de helft van de landbouwgrond in Nederland.10 Bij  het ontbreken van 
wetgevingg was in veel gevallen de paternalistische afhankelijkheidsrelatie tussen pachters en 
verpachters,, die reeds sinds de middeleeuwen bestond, blijven voortbestaan. Zo waren in sommige 
strekenn aan de pacht nog allerlei herendiensten verbonden, konden pachters na het verloop van het 
huurcontractt  zomaar  van hun land worden gezet en werd de pachtprij s door  allerlei machinaties dikwijl s 
tott  grote hoogte opgedreven.11 

Dezee misstanden waren al sinds de jaren tachtig van de negentiende eeuw een onderwerp van 
politiekee controverse, maar  pas in de jaren twinti g kwam de kwestie, mede dankzij  de organisatie van de 
pachters,, bovenaan de politieke agenda te staan.12 In 1930 aanvaardde de Tweede Kamer een eerste 
wettelijk ee regeling van de pacht; een meerderheid van ARP, CHU, Liberale Staatspartij  en enkele 
katholiekee aristocraten hield het wetsvoorstel echter  in de Eerste Kamer tegen. In 1932 ging het 
parlementt  evenwel alsnog akkoord met een tijdelij k Crisispachtwet, die vijfjaa r  later  in een permanente 
regelingg werd omgezet.13 

Dee aanvaarding van de Pachtwet bracht op het platteland een kleine revolutie te weeg. De wet bood 
dee pachters de mogelijkheid om in geval van teruglopende inkomsten het contract tussentijds open te 
brekenn en de huurprij s na tussenkomst van de rechter  te verlagen. Van deze mogelijkheid maakten de 
pachtboerenn direct uitbundig gebruik met als gevolg dat de pachtprijzen al aan het begin van de jaren 
dertigg aanzienlijk daalden.14 Belangrijker  was echter  het feit met de introducti e van dit zogenaamde 
'remissierecht''  de eenzijdige afhankelijkheidsrelatie tussen pachter  en verpachter  was verbroken. 
Daarmeee kwam een einde aan een van de meeste hardnekkige erfenissen van de oude orde op het 
platteland. . 
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Dee machtsverschuiving op het platteland vertaalde zich in een andere politieke opstelling van de 
grootgrondbezitterss en herenboeren. Nu zij  de gevolgen van economische tegenspoed niet langer  op hun 
pachterss en personeel konden verhalen waren zij  gedwongen op zoek te gaan naar  andere instrumenten 
omm hun belangen te verdedigen. Vanaf het begin van de jaren dertig drongen zij  via het Nederlandsen 
Landbouwcomité,, waarin zij  nog altij d de toon aangaven, bij  de overheid aan op financiële 
ondersteuningg van hun sector  en bescherming van hun producten tegen buitenlandse concurrentie.15 

Daarmeee deden de grootgrondbezitters en herenboeren afstand van de economische en handelspolitieke 
doctriness die zij  bijna een eeuw lang hadden aangehangen en namen zij  afscheid van hun standgenoten 
inn andere economische sectoren, met wie zij  deze doctrines decennialang hadden uitgedragen en 
verdedigd. . 

Ernstigerr  dan het vertrek van de herenboeren en grootgrondbezitters uit de conservatieve 
vrijhandelscoalitiee was echter  het afscheid van de Twentse textielbaronnen. Zij  kregen in de eerste 
crisisjarenn ernstig te lijden onder  de devaluaties en tariefverhogingen die buitenlandse overheden 
doorvoerdenn om hun eigen, eveneens kwakkelende industrie tegen de internationale concurrentie te 
beschermen.. Tot overmaat van ramp werd het belangrijkste afzetgebied van de Twentse fabrikanten, de 
Nederlands-Indischee markt, aan het begin van de jaren dertig overspoeld met goedkope textiel uit Japan, 
datt  in het voorafgaande decennium een krachtige industriële ontwikkeling had doorgemaakt. 

Dezee combinatie van tegenslagen bracht de Twentse textielindustrie beginjaren dertig aan de rand 
vann de afgrond. Door  de sterk teruglopende vraag lag in december  1933 bijna de helft van alle Twentse 
weefgetouwenn stil en liep het werkloosheidspercentage in de sector  op tot boven de 30 procent.16 

Onderr  invloed van deze ontwikkeling kwamen ook de Twentse textielfabrikanten gaandeweg tot 
hett  besef dat handhaving van het vrijhandelsprincip e niet langer  in hun voordeel was. Vanaf het begin 
vann de jaren dertig pleitte ook zij  voor  afscherming van de Nederlandse en Nederlands-Indische markt 
tegenn buitenlandse concurrentie, maar  zonder  de steun van hun voormalige Hollandse bondgenoten 
vondenn zij  in Den Haag weinig gehoor. Om die reden maakten zij  eind 1931 noodgedwongen een 
vernederendee gang naar  de opponenten van weleer, de katholieke textielfabrikanten uit Brabant, met wie 
zijj  enkele maanden later  de zogenoemde Katoencommissie oprichtten. Deze nieuwe pressiegroep drong 
-- onder  Brabantse leiding - in de daaropvolgende jaren onophoudelijk bij  de regering aan op staatssteun 
enn verhoging van de invoertarieven op textiel, voorlopig met weinig resultaat.17 

Doorr  de koerswijziging van de herenboeren en textielbaronnen kwamen de oude ondernemers in de 
handel,, bankwereld en scheepvaart geleidelijk aan alleen te staan. In tegenstelling tot hun voormalige 
bondgenotenn konden zij  zich niet laten meevoeren op het nieuwe tij  van protectionisme en staatssteun. 
Meerr  nog dan de landbouw en de textiel waren de Nederlandse bankwereld, handel en scheepvaart 
internationaall  georiënteerd. Nederlandse schepen voeren op alle uithoeken van de wereld en de 
kapitalenn die de handelsdynastieën door  de eeuwen heen hadden vergaard waren in het verleden bij 
voorkeurr  in buitenlandse ondernemingen belegd. Terugvallen op binnenlandse belangen was voor  deze 
oudee ondernemers dan ook nauwelijks een optie, temeer  omdat zij  zich in het verleden amper  met de 
binnenlandsee industrie hadden ingelaten. Een andere mogelijkheid dan vechten voor  handhaving van het 
traditionelee economische en handelspolitieke beleid hadden zij  dan ook niet. 

Dee middelen die deze oude ondernemers bij  de verdediging van de traditionele economische 
politiekk ter  beschikking stonden waren als gevolg van het uiteenvallen van het conservatieve netwerk 
echterr  beperkt. Niet alleen verdwenen als gevolg daarvan de samenhang en loyaliteit tussen de 
organisatiess die vanaf het begin van de eeuw onderdeel hadden uitgemaakt van het netwerk, tevens 
veranderdenn deze organisaties zélf hun politieke koers aanzienlijk. Zo schoven bijvoorbeeld de 
Vereenigingg van Nederlandsche Werkgevers18 en het Nederlandsen Landbouwcomité in de loop van de 
jarenn dertig meer  en meer  op in protectionistische richting. Op die reden vielen de zakenlieden 
noodgedwongenn terug op beïnvloeding via informele kanalen en op de organisaties die zij  nog wel 
beheersten.19 9 

Dee belangrijkste van deze organisaties was de Vereeniging voor  Economische Politiek, de 
voortzettingg van het Anti-Tariefwet-Comit é dat in de jaren 1912-1913 de Tariefwet-Kolkman met 
success had bestreden. De vereniging had ten doel 'leden in de Tweede Kamer afgevaardigd te krijgen op 
wierr  goede inzicht en karaktervastheid men kan rekenen'. Daartoe had de vereniging een fonds in het 
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levenn geroepen, dat door enkele grote zakenlieden geregeld werd aangevuld-2 In principe kwamen alle 
politiekee partijen voor bijdragen uit het fonds in aanmerking, maar in de jaren dertig zou bijna de 
volledigee inhoud worden aangewend om de Liberale Staatspartij, die in de crisisjaren onder invloed van 
dee landbouwiobby in protectionistische richting dreigde op te schuiven, in bedwang te houden.21 

Naastt de min of meer collectieve inspanningen via de vereniging ontplooiden de zakenlieden ook 
allerleii  individuele activiteiten, gericht op de verdediging van de oude vrijhandelspolitiek. Via hun 
contactenn in het ambtenarenapparaat en de dagbladpers en hun zetels in verschillende adviesorganen van 
dee regering probeerden zij de publieke opinie te beïnvloeden.22 Sommige zakenlieden bemoeiden zich in 
dee jaren dertig intensief met de politieke partijen die het meeste met hun belangen en ideeën 
sympathiseerden:: de CHU, de Liberale Staatspartij en de ARP. Een voorbeeld was de reder en bankier 
E.. Heldring die in de jaren dertig actief deelnam aan de debatten in de Liberale Staatspartij en in 1938 
voorr deze partij een zetel in de Eerste Kamer wist te bemachtigen.23 Een ander voorbeeld was de 
puissantt rijke Amsterdamse bankier en handelaar C.J.K. van Aalst die in de jaren dertig in zijn eentje 
eenn groot deel van de CHU-partijkas vulde.24 De voornaamste troef van de oude ondernemers was 
echterr de man die in de jaren dertig meer dan wie ook zijn stempel wist te drukken op de Nederlandse 
politiekk en het Nederlandse economische beleid - ARP-partijleider en premier Hendrik Colijn. 

12.22 De aristocratische verleiding 
Colijnn (1869-1944), zoon van een onbemiddelde boer uit de Haarlemmermeerpolder, was een van de 
weinigenn die er aan het begin van de twintigste eeuw in geslaagd was tot de gesloten en deftige 
Hollandsee zakenwereld door te dringen. Na een mislukte loopbaan als schoolmeester vertrok hij in de 
vroegee jaren negentig van de negentiende eeuw als beroepsmilitair naar Nederlands-Indië, waar hij als 
beschermelingg van de gouverneur van Atjeh, J.B. van Heutsz, snel carrière maakte. In Indië kwam 
Colijnn in contact met een aantal vooraanstaande Hollandse zakenlieden die net als Van Heutsz onder de 
indrukk raakten van zijn energieke en doortastende manier van optreden.25 Deze Hollandse connecties 
kwamenn Colijn uitstekend van pas toen hij rond 1910 terugkeerde naar Nederland en zijn loopbaan in 
zakenn voortzette. Na enkele min of meer geslaagde projecten werd hij in 1914 benoemd tot directeur 
vann de Bataafsche Petroleum Maatschappij (de latere Shell), een baan die hem in korte tijd een rijk man 
maaktee en hem toegang verschafte tot de Hollandse haute finance.26 

Tee midden van het grote geld en de luxe van dit milieu kon Colijn de aristocratische verleiding niet 
weerstaan.. Tot heimelijke spot van zijn zakenvrienden ging hij zich meer en meer gedragen als een 
'patriciër',, met de gewichtige afstandelijkheid van een Engelse gentleman en de typische extravagantie 
vann een nouveau riche?1 In 1919 kocht hij een landhuis in het Engelse graafschap Kent, niet veel later 
gevolgdd door een landgoed in het Utrechtse Leersum.28 Om zijn toetreding tot de Hollandse 
patriciërstandd te bezegelen liet de pachterszoon Colijn tenslotte tot tweemaal toe zijn stamboom 
natrekkenn door een professionele genealoog, in de hoop een familiale connectie met de in 1535 
vermoordee Amsterdamse burgemeester Pieter Colijn te kunnen aantonen. Toen dit evenzovele malen 
wass mislukt liet hij de zaak verder rusten en hield hij zijn afstamming van het oude Hollandse 
regentendomm eenvoudigweg voor bewezen.29 

Ondankss zijn lichtelijk zonderlinge levenswandel was Colijn voor de oude ondernemers te belangrijk 
omm als parvenu opzij te worden gezet, ook nadat hij het actieve zakenleven in 1922 definitief vaarwel 
zei.. Anders dan zijn zakenvrienden beschikte Colijn namelijk over een leven buiten de kleine kring van 
Hollandsee ondernemers - een politiek leven als Kamerlid (1909-1911), als minister (1911-1913) en 
vanaff  het begin van de jaren twintig als leider van de ARP. Deze positie was hem in de jaren tien als 
waree in de schoot geworpen door Kuyper die hem in 1909 een Tweede Kamerzetel had bezorgd en 
vervolgenss expliciet als zijn opvolger had aangewezen. Met de zegen van de oude meester kon Colijn 
vervolgenss uitgroeien tot de onbetwiste voorman van de gezagsgetrouwe antirevolutionaire kiezers, die 
hemm welhaast als een halfgod aanbeden: 

Dee 'kleine luyden' van weleer („.] herkenden in Colijn de boerenzoon van eenvoudige komaf, die gewoekerd had met zijn 
talentenn en het met Gods hulp ver gebracht had in de wereld. Hij belichaamde voor hen bewust of onbewust een ideaal dat zij 
voorr zichzelf en hun kinderen nastreefden. De deugden die Colijn in de politiek representeerde-degelijkheid, nuchterheid, vlijt , 
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zuinigheidd - waren ook de deugden van de antirevolutionaire bevolkingsgroep, die voornamelijk bestond uit middenstanders, 
boeren,, kleine ondernemers, onderwijzers, geschoolde arbeiders en ambtenaren. 

Dee acceptatie door  de kleine luyden van Colijn als nieuwe leider  was niettemin opmerkelijk, omdat deze 
multimiljonai rr  na het vertrek van de aristocraten uit de parti j  in 1913 bezwaarlijk als een doorsnee 
antirevolutionairr  kon worden aangemerkt: 'Geen ander  uit zijn krin g stond in mentaliteit, in het 
bijzonderr  wat de aanpak van sociaal-economische vraagstukken aanging, zo dicht bij  de liberalen als 
hij'. 31 1 

Zij nn onaantastbare positie stelde Colijn niettemin in staat om zijn politieke opvattingen grotendeels 
opp te leggen aan de ARP en haar  om te vormen tot een parti j  die zich in politiek opzicht nauwelijks 
onderscheiddee van de aristocratische CHU en Liberale Staatspartij. Onder  invloed van Colijn groeide de 
ARP,, waarin de meningen over  het tariefbeleid altij d verdeeld waren geweest, uit tot een van de 
krachtigstee voorvechters van de oude vrijhandelspolitiek.32 Onder  zijn leiderschap werd ook de invloed 
vann de protestants-christelijke vakbonden in de ARP aanzienlijk teruggedrongen en de democratische 
hervormingg van de partij , die vanaf het begin van de eeuw door  met name Talma en Heemskerk was 
ingezet,, voor  een belangrijk deel teniet gedaan.33 De idee van klassenverzoening door  samenwerking 
vann werkgevers, arbeiders en de Staat in Kamers van Arbeid (Kuyper) of Raden van Arbeid (Talma) 
werdd vervangen door  de conservatieve principes van staatsonthouding en particulier  initiatief . 

Dezee nieuwe inzichten kon Colijn al halverwege de jaren twinti g toepassen toen hij  eerst als minister 
vann Financiën (1923-1925) en later  als minister-president (1925) grote invloed kreeg op het Nederlandse 
economischee beleid. Op het hoogtepunt van de reactie voerde hij  een stringente bezuinigingspolitiek die 
onderr  meer  de voortzetting van Aalberses sociale hervormingen nagenoeg onmogelijk maakte.34 Colijns 
bezuinigingsdriftt  en autoritair e stijl maakten hem echter  weinig gezien bij  de katholieke democraten, die 
hemm uiteindelijk in 1926 van het regeringspluche verdreven.35 

Toenn het kabinet-Ruys de Beerenbrouck-III  (1929-1933) zich na een mislukte poging de economische 
teruggangg te keren gedwongen zag zijn ontslag in te dienen, kreeg Colijn echter  een nieuwe kans, die hij 
mett  beide handen aangreep. Tegen de zin van de katholieken, die echter  bleven weigeren met de SDAP 
samenn te werken, formeerde hij  een confessioneel-liberaal kabinet met conservatieve ministers van ARP 
enn CHU op vitale departementen. Dit kabinet, dat met enkele tussentijdse mutaties (en een tijdelij k 
breukk in 1935) tot 1937 aanbleef, voerde een economische politiek die voor  een belangrijk deel op de 
wensenn van het Hollandse zakenleven was toegesneden. Het centrale uitgangspunt van dit beleid was de 
handhavingg van de Gouden Standaard, die door  de meeste Westerse staten al aan het begin van de jaren 
dertigg was losgelaten. Met dit beleid hoopten Colijn en de zijnen 'van de monetaire zwakte van andere 
landenn te profiteren en Nederland als financieel centrum te versterken'. Door  handhaving van de 
goudstandaardd was de positie van de gulden immers relatief sterk, wat investeringen in het buitenland 
aantrekkelijkk  maakte.36 

Mett  de keuze voor  deze monetaire politiek lag de bandbreedte van het economische beleid nagenoeg 
vast.. Door  de koppeling van de gulden aan het goud was herstel van de economische bedrijvigheid 
afhankelijkk  van een opleving van de wereldhandel. Tot het zover  was diende Nederland zich 'aan te 
passen''  aan de grillen van de internationale economische ontwikkelingen, hetgeen in de praktij k vooral 
neerkwamm op een tamelijk drastische sanering van de overheidsfinanciën en verlaging van de 
uitkeringenn en lonen. 

Inn dit beleid van bezuinigingen en aanpassing was geen ruimt e voor  vergaande protectionistische 
maatregelenn of grootscheepse ondersteuning van de binnenlandse industrie. Voor  de zuidelijke 
fabrikantenn en hun nieuwe bondgenoten was het gevoerde beleid dan ook zeer  nadelig. De 
systematischee verlaging van de lonen en uitkeringen leidde tot een scherpe daling van de binnenlandse 
koopkrachtt  en een afname van de vraag naar  textielproducten. Tegelijkertij d lag de binnenlandse markt 
doorr  de continuering van de vrijhandelspolitiek grotendeels open voor  de producten van hun 
buitenlandsee concurrenten, die door  middel van hoge invoertarieven en exportsubsidies wél door  hun 
regeringg werden gesteund.37 
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Eenn uitzondering op het beleid van bezuiniging, aanpassing en vrijhandel werd gemaakt voor de boeren. 
Naa het aftreden van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck-ÏÏI, dat de crisis in de landbouw nog met enkele 
add hoc maatregelen had bestreden, werd door Colijn en zijn ministers werk gemaakt van de bescherming 
enn ondersteuning van de agrarische sector.38 Met behulp van een uitgebreid systeem van invoerplafonds 
enn contingenten werd de import van agrarische producten aan banden gelegd en door middel van 
subsidiess op de afzet van granen, vee en zuivel werden de inkomsten van de Nederlandse boeren nog 
enigszinss op peil gehouden.39 Al deze maatregelen tezamen kostten de Staat uiteindelijk bijna 
tweehonderdd miljoen gulden per jaar; een enorm bedrag, zeker in vergelijking met de drie ton die tijdens 
dee crisis jaarlijks aan de ondersteuning van de industrie werd besteed.40 Deze ondersteuning van de 
boerenn was geen overbodig gebaar in een land waarin nog altijd 20 procent van de beroepsbevolking en 
duss van het electoraat in de agrarische sector werkzaam was.41 J. Houwink ten Cate schrijft hierover: 

Colijnss crisispolitiek van bescherming van boeren en beleggers was enerzyds confessioneel en anderzijds liberaal. Als 
confessioneell  partijleider maakte hij de handelspolitiek ondergeschikt aan een crisispolitiek die veel rekening hield met de 
belangenn van de boerenkiezers. Zijn monetaire politiek en zijn transferpolitiek had de instemming van het bankwezen en de 
liberalen.42 2 

Medee dankzij de electorale steun van de boeren en kleine luyden groeide Colijn in de jaren dertig uit tot 
dee belangrijkste en machtigste politicus van zijn tijd. 

Hett door Colijn en zijn ministers gekozen economische beleid had grote gevolgen voor de sociale 
politiekk van de Nederlandse overheid. Dit beleid was gericht op aanpassing en sanering van de 
overheidsuitgaven,, terwijl voor de verdere uitbouw van de sociale zekerheid in de jaren dertig om 
verschillendee redenen een grote financiële inspanning van de overheid noodzakelijk was. 

Mett de aanvaarding van de Ziektewet in 1929 veranderde het proces van sociale wetgeving in 
Nederlandd ingrijpend van karakter, en niet alleen omdat daarmee de controverse rond de 
uitvoeringsorganisatiee min of meer was beslecht. De invoering van de Ziektewet betekende tevens de 
voltooiingg van een reeks verzekeringen waarbij de financiële betrokkenheid van de overheid uit de aard 
derr zaak beperkt was. Ziekte, ongevallen en invaliditeit, zo luidde de algemene opvatting, waren immers 
risico'ss die onlosmakelijk met loonarbeid waren verbonden. De regelingen ter bestrijding van deze 
risico'srisico's dienden dan ook in hoofdzaak door de direct-belanghebbenden (de werkgevers en arbeiders) te 
wordenn betaald. 

Anderss was dit bij de zorg voor armen, werklozen en oudenvandagen. Bij de ondersteuning van 
dezee groepen had de Staat een deel van de last te dragen, omdat hierbij het verband met loonarbeid 
minderr direct was en van een 'volksbelang' kon worden gesproken. Verdere uitbreiding van de sociale 
zekerheidd was na 1929 derhalve onmogelijk zonder een grote financiële inspanning van de overheid, 
temeerr omdat in het vuur van de economische crisis duidelijk werd dat de arrangementen die reeds 
bestondenn ontoereikend waren. De hoge werkloosheid zette de gemeentelijke armenzorg, de particuliere 
armverenigingenn en de verzekeringskassen van de vakbonden onder grote druk en versterkte de roep om 
staatsingrijpen.. Daarbij werd gaandeweg duidelijk dat op nog een ander terrein van sociale zorg, dat van 
dee oudedagsvoorziening, de reeds bestaande regelingen zonder ingrijpen van de overheid dreigden te 
bezwijken. . 

123123 Sociaal beleid onder  Colijn : de oudedagsvoorziening 
Aann het begin van de jaren twintig had het er even naar uitgezien dat het probleem van de 
oudedagsvoorzieningg in Nederland voor eens en altijd was opgelost. Door de invoering van Talmas 
Invaliditeitswett in 1919 waren toen in één klap nagenoeg alle arbeiders tussen 14 en 65 jaar verplicht bij 
dee ouderdomsverzekering van de Raden van Arbeid ondergebracht. Daarnaast was een aparte regeling, 
dee Ouderdomswet (1919), getroffen voor boeren, middenstanders en andere kleine zelfstandigen die in 
economischh opzicht met arbeiders gelijk te stellen waren. Zij konden onder betrekkelijk gunstige 
voorwaardenn een vrijwillig e verzekering afsluiten, die deels door de Staat werd bekostigd. Door 
invoeringg van beide wetten en een aantal speciale regelingen voor spoorwegpersoneel, 
gemeenteambtenarenn en Rijksdienaren43 was halverwege de jaren twintig in Nederland bijna de helft 
vann bevolking tussen 14 en 65 jaar, en meer dan 80 procent van de beroepsbevolking tegen de financiële 
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gevolgenn van ouderdom verzekerd (zie Tabel 12.1), in vergelijking met het buitenland een betrekkelijk 
hoogg percentage, dat alleen door  Denemarken en Zweden werd overtroffen.44 

Tabell  12.1 Oudedagsvoorziening: ouderdomsverzekeringen (verzekerd en premiebetalend) en ouderdomsrentes (in procenten 
vann totale bevolking, beroepsbevolking en doelgroep, 1920-1940) 

Ouderdomsverzekeringen n 
totaletotale bevolking 15-65 jaar 

verzekerd d 
premiebetalend d 

beroepsbevolking beroepsbevolking 

verzekerd d 
premiebetalend d 

doelgroepdoelgroep Invaliditeitswet 

verzekerd d 
premiebetalend d 

doelgroepdoelgroep Ouderdomswet 

verzekerd d 

Ouderdomsrentetrekkers s 
65+erss met rente 

Voorr toelichting en bronnen 

1920 0 

43 3 

43 3 

65 5 

65 5 

76 6 

75 5 

5 5 

82 2 

ziee Bijlage 8. 

1922 2 

47 7 

44 4 

72 2 

68 8 

77 7 

72 2 

11 1 

83 3 

1924 4 

50 0 

40 0 

76 6 
62 2 

83 3 

65 5 

10 0 

83 3 

1926 6 

53 3 

42 2 

81 1 
66 6 

90 0 
71 1 

10 0 

81 1 

1928 8 

56 6 

43 3 

87 7 

67 7 

98 8 

73 3 

10 0 

77 7 

1930 0 

60 0 

44 4 

93 3 

68 8 

106 6 

75 5 

9 9 

73 3 

1932 2 

62 2 

43 3 

97 7 

68 8 

112 2 

75 5 

9 9 

67 7 

1934 4 

64 4 

41 1 

101 1 

65 5 

118 8 
73 3 

8 8 

62 2 

1936 6 

66 6 

39 9 

105 5 

63 3 

124 4 

70 0 

8 8 

58 8 

1938 8 

69 9 

42 2 

110 0 

67 7 

131 1 

76 6 

8 8 

53 3 

1940 0 

72 2 

42 2 

115 5 

68 8 

138 8 
77 7 

8 8 

46 6 

Nogg gunstiger  was de positie van de groep burgers die bij  invoering van beide wetten de 65-jarige 
leeftijdd reeds waren gepasseerd. Al in 1914 trad door  toedoen van Talma en de SDAP-er  Duys een 
bijzonderee regeling in werking die, nog vóór  de Invaliditeitswet van kracht was, ruim honderdduizend 
armee oud-arbeiders het recht gaf op een gratis oudedagsrente. In de roerige revolutiemaanden van 1918 
enn 1919 voegde Aalberse daar  een vergelijkbare regeling voor  zelfstandigen en niet-arbeiders aan toe (in 
dee Ouderdomswet), waardoor  in 1920 ruim 80 procent van alle oudenvandagen een uitkerin g kreeg 
waarvoorr  nooit enige premie was betaald (zie Tabel 12.1).45 

Hett  percentage verzekerden en rentetrekkers mocht in vergelijking met het buitenland hoog zijn, het was 
geenn honderd procent. Aan het begin van de jaren twinti g werd dit in Nederland over  het algemeen 
echterr  niet als een nijpend probleem beschouwd. De resterende groep niet-verzekerden bestond immers 
voornamelijkk  uit huisvrouwen van wie de echtgenoot wel was verzekerd, uit weigestelden die op hun 
oudee dag geen extra ondersteuning nodig hadden en uit middenstanders en boeren die, zoals werd 
aangenomen,, dikwijl s zelf een particulier e verzekering hadden afgesloten of na hun pensionering 
kondenn interen op het vermogen dat zij  door  verkoop van hun nering of boerderij  ontvingen. 

Tochh rees al in de eerste jaren na invoering twijfe l aan de soliditeit van de getroffen regelingen. In de 
praktij kk  kwamen ruwweg twee manco's aan het licht, die bij  de totstandkoming van beide wetten niet of 
nauwelijkss waren voorzien. 

Hett  eerste en voorlopig meest urgente probleem betrof de hoogte van de rentes die krachtens de 
Invaliditeitswett  en Ouderdomswet aan 65+ers werden uitgekeerd.46 Talma had deze rentes in 1913 
vastgezett  op fl. 2,- (voor  een alleenstaande of een echtpaar  waarvan slechts één persoon had gewerkt) en 
fl.. 1,50 (voor  beide echtelieden, indien beiden hadden gewerkt), destijds al vri j  lage bedragen. Aalberse 
verhoogdee de rentes in 1919 vervolgens tot fl. 3,- respectievelijk fl. 2,50, waardoor  zij  in vergelijking tot 
dee lonen op een redelijk niveau kwamen.*  De kortstondige economische hausse die op de Eerste 
Wereldoorlogg volgde ging echter  vergezeld van een hoge inflati e en een scherpe stijging van de prij s 

Ziee voor de uitkeringshoogten van deze wet en de andere sociale wetten en regelingen: Bijlage 4, Tabel B.4.5. 
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vann eerste levensbehoeften.47 Omdat de hoogte van de rentes in de wet was vastgezet zagen de 
rentetrekkerss de waarde van hun uitkering met de dag dalen. In 1920 was de koopkracht ervan reeds 
gehalveerd,, met als gevolg dat vele oudenvandagen opnieuw moesten aankloppen bij familie of de 
armenzorgg voor extra ondersteuning.48 

Hett tweede manco van de oudedagsvoorziening was minder eenvoudig te duiden, omdat de oorzaak 
ervann om een aantal redenen lastiger te achterhalen was. In de ïnvaliditeitswet was bepaald dat alle 
arbeiderss tussen 14 en 35 jaar verplicht waren een ouderdomsverzekering af te sluiten bij de Raden van 
Arbeid.. Daarnaast kende de wet een speciale overgangsregeling voor arbeiders die de leeftijd van 35 
jaarr reeds waren gepasseerd. Zij waren eveneens verzekeringsplichtig, maar de Staat nam de 
achterstalligee premie voor zijn rekening, zodat ook zij na pensionering een volledige rente zouden 
ontvangen.. Met de combinatie van beide bepalingen leek het probleem van de ouderdomsvoorziening 
voorr arbeiders te zijn opgelost: alle arbeiders waren immers verzekerd en nieuwkomers op de 
arbeidsmarktt waren per definitie jonger dan 35 jaar en dus tot verzekering verplicht. Zo dacht men. 

All  enkele jaren na invoering van de wet bleek deze veronderstelling echter een fictie. Uit het land 
kwamenn met enige regelmaat berichten over een groeiend leger van arbeiders die buiten de bepalingen 
vann de wet waren gevallen en onverzekerd naar hun oude dag toewerkten.49 Hoe groot hun aantal was en 
waarr zij vandaan kwamen was echter niet geheel duidelijk. Volgens sommige, vooral socialistische 
politicii  was het ontstaan van deze groep van onverzekerden te wijten aan de werkgevers, die nooit iets 
voorr de ïnvaliditeitswet hadden gevoeld en nu de werking ervan frustreerden door eenvoudigweg geen 
rentezegelss voor hun arbeiders te plakken. Anderen daarentegen meenden dat de oorzaak van het 
probleemm besloten lag in de wetstekst zelf. Zij wezen op de loongrens in de ïnvaliditeitswet die, mede 
onderr invloed van de naoorlogse inflatie en de stijging van de lonen, een groot aantal arbeiders het 
verzekerenn had belet.50 

Inn een poging beide veronderstelde oorzaken weg te nemen kwam de toenmalige minister van Arbeid 
Slotemakerr de Bruïïie in 1928 met een wijzigingsvoorstel, dat door het parlement vlot werd aanvaard.5' 
Alss uitvloeisel van deze wijziging werd de loongrens met tweederde verhoogd tot ruim fl. 38,-, normaal 
gesprokenn voldoende om alle arbeiders in het bedrijfsleven, waar het gemiddelde weekloon op ongeveer 
fl.fl.  25,- lag, de toegang tot de verzekering te garanderen.52 Daarnaast voorzag de nieuwe wet de Raden 
vann Arbeid van extra middelen om de ontduiking van de premieplicht te bestrijden. Zo kon bijvoorbeeld 
werkgeverss die verzuimden zegels te plakken bij ontdekking een forse verhoging van de premie worden 
opgelegd.53 3 

Dee verwachte massale run op de ïnvaliditeitswet van goed betaalde arbeiders en schuldbewuste 
werkgeverss bleef echter uit. In de maanden na invoering van de nieuwe wetstekst meldden de Raden van 
Arbeidd weliswaar een stijging van het aantal nieuwe inschrijvingen, maar deze stijging was niet veel 
groterr dan in de voorafgaande jaren.54 

Zoo bleef het probleem van de onverzekerde loontrekkers bestaan zonder dat iemand precies wist wat 
daarvann de oorzaak was. Dit laatste was des te ernstiger, omdat noch het probleem, noch de oorzaak in 
dee officiële statistieken van de ïnvaliditeitswet terug was te vinden. Uit de statistieken, die door de 
Radenn van Arbeid werden opgesteld, kwam de ïnvaliditeitswet naar voren als een bijzonder succesvolle 
onderneming,, zelfs zo succesvol dat het aantal verzekerden het aantal loontrekkers al in 1928 oversteeg, 
omm in de daaropvolgende decennia uit te groeien tot bijna het dubbele (zie Tabel 12.1). 

Dee oorzaak van deze merkwaardige ontwikkeling was grotendeels gelegen in de definitie van 
'verzekerden'' die de Raden van Arbeid hanteerden. Behalve de premiebetalers werden namelijk ook de 
ontvangerss van rentes (65+ers, invaliden, weduwen en wezen) en werklozen als zodanig opgevat.55 Het 
resterendee gedeelte bestond tenslotte uit zogenoemde 'slapers'. Dit waren verzekerden die nog wel in 
hett bezit van een polis waren, maar voor wie de verzekeringsplicht was vervallen en de premiebetaling 
wass stopgezet.56 Zodra deze slapers de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken zouden zij 
weliswaarr een ouderdomsrente ontvangen, maar deze rente zou in de meeste gevallen niet veel hoger 
zijnn dan enkele dubbeltjes per week. 
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Waaromm deze groep van quasi-verzekerden in de officiële statistieken werd opgenomen is niet met 
zekerheidd te zeggen. Wellicht deden de Raden van Arbeid, die vanaf het begin van hun bestaan 
omstredenn waren, dit om hun reputatie te verbeteren. De consequentie van deze statistische truc was 
nietteminn dat een belangrijke, zoniet de belangrijkste oorzaak van de stagnerende groei van de 
oudedagsvoorzieningg voor  buitenstaanders vrijwel onzichtbaar  bleef. 

Voorr  ongeveer  de helft van de slapers bleef dit zonder  ernstige gevolgen: zij  waren intussen 
bijgeschrevenn op de polis van een ander  (met name huwende vrouwen) of kwamen onder  regelingen te 
vallen,, waarvan de voorwaarden doorgaans gunstiger  waren dan die van de Invaliditeitswet (onder 
anderenn ambtenaren). Verontrustend was echter  het lot van de resterende helft. Deze groep, die naar 
schattingg jaarlijk s met enkele tienduizenden zielen groeide, bestond uit personen die hun baan in 
loondienstt  hadden ingeruild voor  een onzeker  bestaan als zelfstandige. Dit betekende dat de 
verzekeringsplichtt  werd opgeheven en de premiebetaling werd stopgezet. Maar  in tegenstelling tot de 
overigee slapers kwam hiervoor  in de meeste gevallen geen andere oudedagsverzekering in de plaats (zie 
voorr  een onderbouwing van deze analyse: Bijlage 8). 

Wanneerr  een arbeider  zelfstandig werd kon hij  ofwel zijn verzekering annuleren, ofwel deze laten 
omzettenn in een vrijwillig e verzekering bij  het Invaliditeitsfonds. In het eerste geval werd de reeds 
betaaldee premie omgezet in een 'vrij e rente' die na pensionering kon worden geïnd. Erg hoog was deze 
rentee echter  niet, omdat in het beste geval slechts enkele jaren premie was betaald.57 In het tweede geval 
werdd de polis niet opgeheven, maar  was premiebetaling niet langer  verplicht: de verzekerde kon zelf 
bepalenn of, wanneer  en hoe lang hij  opnieuw aan de verzekering zou deelnemen.58 Van deze tweede 
mogelijkheidd werd in de praktij k echter  zelden gebruik gemaakt, waarschijnlij k omdat de rente van de 
vrijwillig ee verzekering pas op 70-jarige leeftijd werd uitgekeerd - een weinig aanlokkelijke optie in een 
samenlevingg waarin de levensverwachting voor  de * laagste' bevolkingsgroepen ruim beneden die 
leeftijdd lag.59 

Tenslottee bestond voor  een 'nieuwe zelfstandige' nog de mogelijkheid om een vrijwillig e 
verzekeringg af te sluiten bij  het Ouderdomsfonds. Wanneer  hij  nog jong was kon deze optie 
aantrekkelijkk  zijn. De periode waarover  hij  premie kon betalen was immers nog lang en de mogelijkheid 
omm later  een rente van enige omvang te ontvangen groot. Was een nieuwe zelfstandige wat ouder  dan 
loondee een dergelijke stap echter  nauwelijks de moeite. Bij  pensionering zou hij  wekelijks een rente van 
slechtss enkele dubbeltjes ontvangen, óf hij  moest bereid zijn een hoge inkoopsom te storten of de 
achterstandd via de betaling van een hoge wekelijks premie te compenseren. Ook deze derde 
mogelijkheidd werd slechts door  weinigen benut.60 

Nogg ongunstiger  was de positie van de nieuwe zelfstandigen van 35 jaar  en ouder, die na een 
misluktt  avontuur  als ondernemer opnieuw bij  een werkgever  in loondienst traden, en van de groep 
35+erss die de omgekeerde weg bewandelden en hun onafhankelijke positie als zelfstandige 
(noodgedwongen)) inruilden voor  een betrekking in dienst van een ander.61 Zoals gezegd was voor  de 
35+erss bij  de invoering van de Invaliditeitswet een speciale regeling getroffen, waardoor  zij  met steun 
vann de Staat toch tot de verzekering konden worden toegelaten. Deze overgangsregeling was echter 
slechtss twee jaar  van kracht geweest, met als gevolg dat tienduizenden 35+ers na beëindiging van hun 
zelfstandigheidd voor  de rest van hun leven praktisch gesproken onverzekerbaar  waren.62 Voor  hen restte 
inn deze weinig benijdenswaardige situatie één schrale troost: op de arbeidsmarkt waren zij  gewild, 
omdatt  de werkgever  voor  hen immers geen premie hoefde te betalen.63 

Zoo ontstond in de loop van de jaren twinti g en dertig een leger  van enkele honderdduizenden ex-
zelfstandigen,, nieuwe zelfstandigen en ex-nieuwe zelfstandigen, dat, goed verscholen in de officiële 
statistieken,, een onzekere oude dag tegemoet ging. Het lot van deze groepen is hier  zo belangrijk, omdat 
hett  inzicht geeft in een belangrijke oorzaak van het falen van het vooroorlogse systeem van 
oudedagsvoorziening.. Hun lot maakt vooral duidelijk dat de wetgever  bij  het ontwerpen van het systeem 
inn de jaren tien ten minste één betrekkelijk nieuw maatschappelijk verschijnsel over  het hoofd had 
gezien::  de toegenomen kans op sociale stijging én daling. De tamelijk statische samenleving die hij  bij 
hett  schrijven van de wet had verondersteld bestond in de jaren twinti g niet meer  (en was vermoedelijk 
ookk in de jaren tien al in verval geweest). De grens tussen de wereld van arbeiders en knechts enerzijds 
enn die van middenstanders en boeren anderzijds was in deze periode snel vervaagd. Steeds vaker 
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waagdenn arbeiders de stap naar een eigen nering of begonnen knechts op een paar bunder land voor 
zichzelf.. Zo nam tussen 1920 en 1930 het aantal zelfstandigen in de land- en tuinbouw met meer dan 20 
procentt toe, terwijl het totaal aantal personen dat in deze sector werkzaam was in dezelfde periode met 
nauwelijkss 2 procent steeg. In de categorie 'handel en verkeer', waarin de kleine middenstand was 
inbegrepen,, steeg het aantal bedrijfshoofden zelfs met meer dan 40 procent.64 

Opp deze fundamentele maatschappelijke omslag was de oudedagsvoorziening niet berekend. Zij was 
gebaseerdd op de gedachte dat een arbeider altijd arbeider en een zelfstandige altijd zelfstandig zou 
blijven.. In die zin hadden de voornaamste bedenkers van het systeem, de confessionele democraten 
Talmaa en Aalberse, de uiterste consequenties van hun progressieve analyses niet voorzien. Zij waren 
niett langer uitgegaan van de statische en hiërarchische standensamenleving, maar hadden deze ingeruild 
voorr een 'gekantelde' versie daarvan (zie bijvoorbeeld § 8.1). Maar dat een egalitaire 
standensamenleving,, een samenleving van gelijke maar verschillende status, op termijn een praktische 
onmogelijkheidd was en tot versmelting van standen en het verdwijnen van statusverschillen zou leiden, 
haddenn zij niet vermoed. 

Datt dit beeld in de Haagse politiek niettemin nog lange tijd gangbaar bleef bleek wel uit de wijze 
waaropp men in de jaren twintig trachtte de manco's van het systeem te ondervangen. Herhaaldelijk werd 
inn het parlement gepleit voor een coulante opstelling tegenover de 35+ers die zich om welke reden dan 
ookk niet tegen de gevolgen van ouderdom hadden kunnen verzekeren. Door nogmaals geld vrij te maken 
voorr een speciale regeling, zo vond men, zou de overheid hen nog éénmaal de kans moeten geven om 
tott de verzekering toe te treden.65 Met een dergelijke ingreep zou de meest fundamentele weeffout in het 
systeemm echter niet worden weggenomen. 

Tochh was de oorzaak van het falen van de oudedagsvoorziening niet alleen gelegen in de verouderde 
denkbeeldenn van de ontwerpers en de Haagse politici, maar ook in die van de potentiële gebruikers. Dit 
goldd met name de kleine zelfstandigen voor wie Aalberse in 1919 de Ouderdomswet had ontworpen. 
Zoalss eerder opgemerkt was de zelfstandigen bij de totstandkoming van de wet de mogelijkheid 
gebodenn om tegen een gunstig tarief tot de verzekering toe te treden. Van deze mogelijkheid was echter 
alleenn door de 55+ers massaal gebruik gemaakt.66 Voor hen was de regeling aantrekkelijk, omdat de 
Staatt tenminste 80 procent van de premielasten voor zijn rekening nam. De animo onder de resterende 
groepp van 55 jaar en jonger was echter klein geweest. Het afsluiten van een verzekering werd door veel 
zelfstandigenn kennelijk als onnodig beschouwd, omdat zij er net als hun voorouders op vertrouwden op 
hunn oude dag te kunnen terugvallen op het kapitaaltje dat zij door verkoop van hun zaak zouden 
ontvangen.. Daarbij vonden velen wellicht het afsluiten van een verzekering bij de Staat 'beneden hun 
stand':: dergelijke regelingen waren immers bedoeld voor de lagere standen. 

Dee prijs die voor deze houding moest worden betaald was hoog. Van de zelfstandigen die na 1932 
dee 65-jarige leeftijd bereikten ontving naar schatting slechts een derde een rente uit het 
Ouderdomsfonds.677 Deze rente was niet hoog, maar de ontvangers ervan waren beter af dan hun 
standgenotenn die op de beloften van de traditie hadden vertrouwd. In de neergaande conjunctuur van de 
crisiss bleek voor de winkel of boerderij die zij tijdens hun werkzame leven hadden opgebouwd vaak 
nauwelijkss belangstelling te bestaan, zodat zij deze voor een fractie van de oorspronkelijke waarde van 
dee hand moesten doen. Wanneer dit bedrag na enkele jaren was opgebruikt restte velen geen andere 
mogelijkheidd dan een vernederende gang naar familie of het armbestuur. 

Dee aanhoudende berichten over het lot van de onverzekerde arbeiders, middenstanders en boeren deden 
inn de jaren dertig de roep om een reorganisatie van de oudedagsvoorziening verder aanzwellen. In het 
parlementt werd niet langer alleen gepleit voor een wijziging die de onfortuinhjke loontrekkers aan een 
rentee zou helpen, gaandeweg won het denkbeeld veld dat een nieuwe regeling alle burgers voor de 
armenzorgg moest behoeden. Het geld dat voor een dergelijke operatie nodig was - de schattingen liepen 
opp tot meer dan 50 miljoen gulden69 - was als gevolg van het gevoerde economische en monetaire 
beleidd echter niet voorhanden. Zelfs een beperkte ingreep, met als doel de meest armlastige 
oudenvandagenn van een rente te voorzien - geschatte kosten ruim 10 miljoen gulden per jaar70 - werd 
doorr Colijn en zijn ministers te kostbaar bevonden. Een motie van die strekking, voorgesteld door het 
Kamerlidd H. van Houten, werd in 1935 door het kabinet 'onaanvaardbaar' verklaard en vervolgens door 
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dee Tweede Kamer met een kleine meerderheid verworpen.71 Uitbreiding van de ouderdomszorg, en 
meerr in het algemeen van de sociale zekerheid, werd door het kabinet niet alleen financieel 
onverstandig,, maar volgens L. de Jong met name door Colijn zelf als moreel verwerpelijk beschouwd: 
'hijj  vond het onmannelijk, getuigen van een betreurenswaardig onvermogen, eigen lot in handen te 
nemen'.722 Deze opvatting stak de minister-president niet onder stoelen of banken. Zo betoogde hij in 
19388 in de Tweede Kamer: 

Dee boeren worden gesteund, de tuinders worden gesteund, de middenstand komt om steun, de steuntrekkende arbeiders 
ontvangenn in grote mate steun, de kleine zelfstandigen roepen om steun, evenals de onderwijzers en andere intellectuelen, en 
dann vraagt men nog om uitbreiding van de ouderdomszorg. Wij krijgen zo langzamerhand een volk, waarin geen enkele man 
meerr is, die niet op krukken loopt. 

Inn plaats van de oudedagsvoorziening te verbeteren, zoals met name door de katholieken en socialisten 
herhaaldelijkk werd bepleit, liet het kabinet-Colijn halverwege de jaren dertig zijn oog vallen op de 
reservefondsenn van de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet, waarin de premies van de toekomstige 
rentetrekkerss werden opgepot. Bij de totstandkoming van de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet in 
19199 had de Staat zich verplicht jaarlijks ongeveer 40 miljoen gulden aan deze fondsen bij te dragen om 
ookk de 35+ers na hun pensionering een rente te kunnen garanderen.74 Met een speciale Bezuinigingswet 
kwamm het kabinet-Colijn in 1935 echter op deze belofte terug. De verplichting van de Staat werd voor 
enkelee jaren opgeschort en het te betalen bedrag in fasen verlaagd naar ongeveer 8 miljoen gulden. 

Dee consequentie van deze financiële ingreep was tweeledig en voorspelbaar. De bezuiniging 
betekendee slechts een verplaatsing van de schuldenlast van de Rijksbegroting naar de reservefondsen, 
mett als gevolg dat de Staat in de loop van de jaren dertig voor bijna een miljard gulden bij deze fondsen 
inn het krijt kwam te staan - ter vergelijking: de totale overheidsuitgaven bedroegen in 1935 ongeveer 
9800 miljoen gulden.75 Tegelijkertijd verminderde door de teruglopende inkomsten de solvabiliteit van de 
fondsenn en daarmee de kans dat de premiebetalers na hun pensionering daadwerkelijk op hun rente 
kondenn rekenen. Ironisch genoeg moest minister van Arbeid M. Slingenberg de Kamer in 1936 dan ook 
meldenn dat van een hervorming van de oudedagsvoorziening voorlopig geen sprake kon zijn, omdat een 
dergelijkee exercitie door de ernstig geslonken premiereserve eenvoudigweg onmogelijk was.76 

Zoo leidde de economische en monetaire politiek van het kabinet-Colijn in de jaren dertig opnieuw tot 
eenn stagnatie van de sociale wetgeving. Mede als gevolg van het bezuinigingsbeleid ontbrak het de 
Nederlandsee overheid aan de middelen om een aantal weeffouten in de wetgeving te herstellen. Dit 
onvermogenn trof de oudenvandagen en zelfstandigen, maar ook de honderdduizenden werklozen voor 
wiee nog altijd geen verplichte verzekering bestond. 

12.44 Sociaal beleid onder  Colijn : de werklozenzorg 
Nietteminn had het er aan het begin van de jaren twintig even naar uitgezien dat ook de verzekering van 
arbeiderss tegen werkloosheid spoedig zou zijn geregeld. In de roerige revolutiemaanden van 1918 en 
19199 beloofde het kabinet-Ruys de Beerenbrouck het parlement tot tweemaal toe met spoed op de 
totstandkomingg van een verplichte werkloosheidsverzekering te zullen aansturen.77 Voor het zover was 
wildee het kabinet echter eerst het complex van noodmaatregelen, subsidies en steuncomités, dat tijdens 
dee Eerste Wereldoorlog was opgezet, op een ordentelijke wijze ontmantelen. Het plan hierbij was het 
Koninklijkk Nationaal Steuncomité (KNSC) op te heffen en de werklozen die door dit Comité en de 
daaraann gelieerde organisaties werden gesteund voorlopig te verdelen over de armenzorg en de 
werklozenkassenn van vakbonden. Hierbij had de opvang van zoveel mogelijk werklozen door de 
vakbondskassenn met het oog op de kosten de voorkeur.78 

Omm dit te bewerkstelligen kwam minister Aalberse in het voorjaar van 1919 met een ontwerp-
Werkloosheidsverzekeringsnoodwet,, dat in de revolutiemaanden van 1919 zonder problemen door het 
parlementt werd aanvaard. Deze tijdelijke regeling voorzag in een extra financiële ondersteuning van de 
vakbondskassenn bovenop de subsidie die de kassen reeds ontvingen krachtens het Werkloosheidsbesluit 
vann 1917. Voorwaarde voor het verkrijgen van de extra ondersteuning was dat de vakbonden de premies 
verhoogden,, de uitkeringsduur verlengden en (vanwege de hoge naoorlogse inflatie) de uit te keren 
bedragenn opvoerden tot het niveau van het 'noodzakelijk levensonderhoud'.79 Om de leden van de 
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kassenn na het verstrijken van de uitkeringsperiode niet direct naar de armenzorg te hoeven 
doorverwijzenn werd in de zomer van 1920 tenslotte een speciale 'steunregeling' in het leven geroepen, 
waaropp zogenoemde 'uitgetrokken' werklozen voor nog eens drie maanden aanspraak konden maken.80 

Dee effectiviteit van met name de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet was boven verwachting groot. In 
nauwelijkss twee jaar tijd vond bijna een verdubbeling plaats van het aantal verzekerde arbeiders, 
waardoorr eind 1920 rond de 30 procent van de loonafhankelijke bevolking tegen werkloosheid was 
verzekerd.81 1 

Hett wachten was nu op de aangekondigde wettelijke regeling waarin het lidmaatschap van de 
werkloosheidskassenn voor alle arbeiders verplicht werd gesteld en de financiële betrokkenheid van de 
overheidd bij de werklozenzorg werd bezegeld. Voordat minister Aalberse tot de indiening van een 
dergelijkee wetsvoorstel wilde overgaan peilde hij, in lijn met zijn corporatistische idealen, echter eerst 
dee mening van de vakbonden en werkgeversorganisaties in de Hooge Raad van Arbeid - een 
inschattingsfout,, zo bleek later, want de werkgevers gebruikten de hen geboden ruimte vooral om de 
voortgangg van de wetgeving te vertragen.82 

Dee centrale vragen in de Hooge Raad waren niettemin welke financiële bijdrage de werkgevers 
zoudenn moeten leveren aan een verplichte regeling en, belangrijker nog, of zij een rol zouden krijgen 
toebedeeldd bij de uitvoering? De laatste vraag werd door de vakbonden ontkennend beantwoord. Zij 
wildenn geen afstand doen van de exclusieve zeggenschap over de kassen die zij in de voorafgaande 
decenniaa eigenhandig hadden opgebouwd. Een financiële bijdrage van de werkgevers achtten zij voor 
hett slagen van een verplichte verzekering evenwel essentieel.83 

Aanvankelijkk namen de werkgevers een toegeeflijke houding aan en toonden zij zich bereid een 
deell  van de financiële lasten te dragen. Maar toen hun positie in 1920 en 1921 door de aanzwellende 
reactiee en de verslechterde economie steeds sterker werd kwamen zij op dit aanbod terug en blokkeerden 
zijj  ieder compromis over de kwestie. In het najaar van 1921 riepen zij de regering zelfs op het mes te 
zettenn in de steunregeling, onder meer omdat de hoogte van de steunuitkeringen een verlaging van de 
lonenn in de weg zou staan.84 

Dezee oproep van de werkgevers viel bij de regering in vruchtbare aarde, temeer omdat de regeling 
naarr het oordeel van vooral de CHU- en ARP-ministers in het kabinet een te groot beslag legde op de 
uitgavenn van het Rijk.85 Ondanks protesten van minister Aalberse en zijn geestverwanten in de Tweede 
Kamerr besloot het kabinet-Ruys de Beerenbrouck in december 1921 dan ook tot een drastische 
bezuinigingg op de steun. Twee jaar later werd de financiële bijdrage van het Rijk aan de regeling zelfs 
geheell  stopgezet.86 

Doorr het terugtreden van de Rijksoverheid stokte de ontwikkeling naar een verdere financiële 
centralisatiee van de armen- en werklozenzorg, die tijdens de Eerste Wereldoorlog was ingezet. Het 
aandeell  van het Rijk in de bekostiging van de zorg, dat in de periode 1913-1920 van 0 naar ruim 30 
procentt was gestegen, werd teruggebracht naar 5 procent (zie Tabel B.10.2 in Bijlage 10). Omdat de 
inkomstenn van de particuliere armverenigingen en de semi-particuliere gemeentelijke armbesturen na 
19200 nauwelijks stegen, dichtten de gemeenten noodgedwongen het gat dat de Rijksoverheid liet vallen: 
hunn aandeel in de financiering groeide tussen 1920 en 1926 van 40 naar bijna 70 procent. 

Evenn leek het tij opnieuw te keren toen het SDAP-Kamerlid J. van der Tempel en de katholieke 
vakbondsmann C.J. Kuiper in november 1927 overeenstemming bereikten over een gezamenlijk motie, 
waarinn de regering werd opgeroepen aan te sturen op de totstandkoming een wettelijke 
werkloosheidsverzekering.. De motie werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard en minister van 
Arbeidd Slotemaker de Bruïhe (CHU) beloofde de Kamer op korte termijn met een wetsvoorstel te 
komen.877 Van een voorstel werd twee jaar lang echter weinig vernomen, tot Slotemakers opvolger, de 
katholiekk T.J. Verschuur, de Kamer in december 1929 liet weten dat een wettelijke regeling nu echt op 
stapell  stond. Toen in de daaropvolgende maanden de Rijksbegroting als gevolg van de aanzwellende 
economischee crisis grote tekorten ging vertonen werd de wettelijke regeling echter opnieuw op de lange 
baann geschoven.88 
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Bijj  de groeiende werkloosheid die de economische crisis veroorzaakte kon het kabinet-Ruys de 
Beerenbrouck-ÜII  echter niet geheel afzijdig blijven, onder meer omdat de vakbondskassen, de 
particulieree armverenigingen en de gemeentelijke arminstellingen al in het eerste crisisjaar onder de 
massalee toeloop van werklozen dreigden te bezwijken. Begin 1931 werd de steunregeling voor 
uitgetrokkenn en niet-verzekerde werklozen, die in 1924 min of meer was opgeheven, opnieuw 
geactiveerd.. Aanvankelijk gold de regeling alleen voor sectoren waarin sprake was van 
'crisiswerkloosheid',, maar al na een jaar bleek dit ontoereikend en werd de regeling op het gehele land 
vann toepassing verklaard.89 

Daarnaastt nam de regering in overleg met een groep vooraanstaande burgers in november 1931 het 
initiatieff  tot de oprichting van het Nationaal Crisiscomité, dat 'dubbel-uitgetrokken' werklozen en 
werklozee kleine zelfstandigen, die op geen enkele regeling aanspraak konden maken, financieel en 
materieell  moest gaan ondersteunen. Het Crisiscomité was gemodelleerd naar het KNSC dat tijdens de 
Eerstee Wereldoorlog de hulp aan genoemde groepen had gecoördineerd en uitgevoerd. De centrale 
leidingg lag in handen van een bestuur bestaande uit 'personen, die door hun maatschappelijke positie 
geachtt kunnen worden het algemeen vertrouwen te genieten'.90 De werkelijke ondersteuning werd, net 
alss vijftien jaar eerder, echter verricht door lokale comités die door plaatselijke notabelen werden 
bestuurd.. De activiteiten van zowel het Nationaal Crisiscomité als van de plaatselijke organisaties 
werdenn bekostigd uit landelijke collectes en grote subsidies van het Rijk. 

Zoo werd het systeem van gesanctioneerd particulier initiatief op het terrein van de 
werkloosheidspolitiek,, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog was opgebouwd maar in de jaren twintig weer 
enigszinss was afgebroken, door het kabinet-Ruys de Beerenbrouck nieuw leven ingeblazen. Met grote 
bedragenn werden plaatselijke crisiscomités en gemeentelijke arm- en steunorganisaties door de 
Rijksoverheidd geholpen bij de financiële ondersteuning van de werklozen. En net als tijdens de Eerste 
Wereldoorlogg werden deze particuliere en semi-particuliere organisaties bij hun werk door de overheid 
grotee vrijheid gelaten: de wijze waarop en de bedragen waarmee zij de werklozen steunden bepaalden 
zijj  grotendeels zelf. 

Ditt coulante beleid werd door het kabinet-CoIijn, dat in het voorjaar van 1933 aantrad, echter al snel 
terzijdee geschoven. Reeds in de eerste maanden na zijn aantreden gaf de nieuwe minister van Sociale 
Zaken,, de CHU-er Slotemaker de Bruine, zijn ambtenaren opdracht de controle op gesteunde werklozen 
tee intensiveren en de 'steunnorm' (het maximale bedrag dat door de gemeenten aan werklozen mocht 
wordenn uitgekeerd) met ruim 10 procent te verlagen. Eenjaar later volgde een nieuwe korting.91 Dit 
nieuwee beleid had niet alleen grote gevolgen voor de werklozen, maar ook voor de organisaties die hen 
steunden.. Door zijn greep op de werklozenzorg te verstevigen ondermijnde het kabinet-Colijn - indirect 
enn onbedoeld — de peilers waarop het systeem van gesanctioneerd particulier initiatief steunde. Ik kom 
hierr in Hoofdstuk 13 nog uitgebreid op terug. 

12.55 Katholieken in dubio 
Hett bezuinigings- en aanpassingsbeleid van het kabinet-Colijn werd door de katholieken in de Tweede 
Kamerr met lede ogen aangezien. Hoewel de RKSP enige ministers aan het kabinet had geleverd kon het 
crisisbeleidd nauwelijks op haar instemming rekenen. De partij was echter evenmin bereid het kabinet 
haarr steun te ontzeggen of tot een substantiële wijziging van het beleid te dwingen.92 

Dezee tweeslachtige opstelling was tekenend voor de besluiteloosheid die de katholieke Tweede 
Kamerfractiee na de dood van Nolens in 1931 in haar greep had gekregen. Onder leiding van de koele 
strateegg Nolens was de RKSP in de jaren twintig uitgegroeid tot een democratische en zelfverzekerde 
partij,, die op beslissende momenten in het parlement de doorslag had gegeven. Onder Nolens' leiding 
hadd de katholieke partij ook gebroken met de confessionele coalitie en gekozen voor een nieuwe 
politiekee strategie: om haar handen vrij te houden had de RKSP-fractie in de Tweede Kamer na 1926 
nogg slechts haar steun verleend aan de totstandkoming van extraparlementaire kabinetten. 

Dezee politieke strategie werd min of meer voortgezet door de nieuwe katholieke fractieleider in de 
Tweedee Kamer, oud-minister van Arbeid Aalberse. Maar anders dan Nolens bleek Aalberse niet in staat 
omm de voordelen van deze strategie ten volle te benutten: 'Aalberse miste de nuchter-rationele 
beheersingg van de politieke situatie, welke Nolens' leiding had gekenmerkt', aldus het toenmalige 
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katholiekee Tweede Kamerlid F.J.F.M. Duynstee. Op beslissende momenten lukte het Aalberse niet om 
hett kabinet via parlementaire druk en informele beïnvloeding tot een koerswijziging te dwingen. 
Evenminn bleek Aalberse bereid de mogelijkheid van een coalitie met de socialisten serieus te 
onderzoeken.944 Het resultaat was dat de katholieke fractie in de Tweede Kamer kabinetten bleef steunen, 
diee het eigenlijk het liefste zag verdwijnen. 

Dezee onmacht leidde in de RKSP tot toenemende spanningen. In de Tweede Kamerfractie eisten met 
namee de vertegenwoordigers van de katholieke vakbonden en fabrikanten een veel daadkrachtiger 
optredenn van de fractieleiding tegen het regeringsbeleid op het terrein van de handelspolitiek en de 
werkloosheidsbestrijding.955 In de zomer van 1933 sloten de katholieke belangenorganisaties zelfs buiten 
dee partijleiding om een gezamenlijk akkoord over een min of meer samenhangend alternatief voor het 
crisisbeleidd van het kabinet-Colijn. In dit zogenaamde Urgentieprogramma pleitten de organisaties voor 
stimuleringg van de werkgelegenheid door bescherming van de binnenlandse industrie, subsidiëring van 
Nederlandsee bedrijven en een actieve industrialisatiepolitiek van de overheid.96 

Dee kans op een koerswijzing van het kabinet-Colijn nam enigszins toe toen de voorzitter van de 
katholiekee fabrikantenvereniging ARKWV, M.P.L. Steenberghe (1899-1972), in de zomer van 1934 tot 
ministerr van Economische Zaken werd benoemd.97 Op het departement bracht Steenberghe in korte tijd 
eenn reeks nieuwe crisis- en ordeningswetten tot stand, die de overheid ruimere bevoegdheden gaven om 
actieff  in te grijpen in het Nederlandse bedrijfsleven.98 Daarnaast pleitte hij in het kabinet met kracht voor 
eenn herziening van de monetaire politiek, zeker nadat België in maart 1935 de Frank devalueerde en de 
Goudenn Standaard losliet. Toen in het voorjaar van 1935 echter duidelijk werd dat zijn pleidooi voor 
devaluatiee bij Colijn en zijn medestanders in het kabinet op geen enkele steun kon rekenen diende hij, 
nogg geen jaar na zijn aantreden, zijn ontslag in.99 

Inn plaats van de monetaire en aanpassingspolitiek te herzien, zoals de katholieken verlangden, 
haaldenn Coüjn en zijn ministers deze nog verder aan door de indiening van de eerdergenoemde 
Bezuinigingswett in april 1935. Naast opschorting van de Rijksbijdrage aan de ouderdomskassen 
voorzagg dit wetsontwerp in forse bezuinigingen op de uitgaven voor onderwijs en sociale zekerheid.100 

Hett ontwerp kwam het kabinet op een storm van kritiek te staan van de katholieke organisaties, die van 
dee RKSP-fractie in de Tweede Kamer een afwijzing van de kabinetsplannen eisten.101 Ook in de fractie 
zelff  deed de Bezuinigingswet de balans doorslaan in het voordeel van de tegenstanders van het 
regeringsbeleidd In de zomer van 1935 zegde de fractie, tegen de zin van Aalberse, het vertrouwen op in 
hett kabinet-Colijn en stuurde zij aan op de vorming van een democratische coalitie met de SDAP.102 

Eenn democratische coalitie kwam er ook dit keer echter niet. Na de val van het kabinet-Colijn kreeg 
Aalbersee van de Koningin de opdracht een kabinet te formeren, maar de katholieke fractieleider moest 
dezee opdracht alweer na enkele dagen teruggeven. Behalve de SDAP bleek geen enkele partij bereid tot 
eenn democratische coalitie toe te treden en alleen met de socialisten in een kabinet durfde Aalberse zelf 
weerr niet.103 Zo bleef de democratische paradox de katholieken parten spelen en de vorming van een 
democratischee coalitie in de weg staan. Bij gebrek aan een alternatief keerde het kabinet-Colijn een 
weekk na zijn val weer terug en zagen de katholieken zich gedwongen de Bezuinigingswet te 
accepteren.104 4 


