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Noten n 

Notenn bij Hoofdstuk 1 
1.. Het gaat hierbij om de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet De 

Ziektewett werd in 1996 grotendeels afgeschaft en vervangen door de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij 
Ziektee (Wulbz) die de werkgever verplicht het loon van een zieke werknemer gedeeltelijk en voor een bepaalde tijd door 
tee betalen. Alleen zwangere werknemers en (sommige) herintredende arbeidsongeschikten kunnen nog aanspraak maken 
opp de oude regeling. Bannink, 'Nederlandse stelsel van sociale zekerheid'. Ook de uitvoeringsorganisatie van de 
werknemersverzekeringenn is in het afgelopen decennium grondig gewijzigd, (zie noot 3). 

2.. Het gaat hierbij om de Algemene Bijstandswet (Abn), de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschiktee Werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsonge-
schiktee Zelfstandigen (IOAZ). 

3.. Het gaat hierbij om de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene 
Nabestaandenwett (Anw). De structuur van de Nederlandse sociale zekerheid is als gevolg van een aantal stelsel-
herzieningenn en gerichte ingrepen in specifieke wetten in de afgelopen twee decennia aanzienlijk gewijzigd. Zie voor een 
helderr overzicht van de hervormingen in de jaren tachtig en negentig: Bannink, 'Nederlandse stelsel van sociale 
zekerheid'.. De door Bannink beschreven herzieningen zijn inmiddels weer ingehaald door nieuwe ingrepen in de 
uitvoeringsorganisatie. . 

4.. Bijvoorbeeld: Flora, 'Introduction', xix. Engbersen e.a., Cultures of unemployment, 22-28. 
5.. Zie Bijlage 4, Tabel B.4.1. 
6.. Van den Berg, 'Geschiedenis van grote vraagstukken', 29. 
7.. Van Heek, Verzorgingsstaat en sociologie. Idem, Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat. 
8.. Van Doorn, 'Verzorgingsmaatschappij in de praktijk'. 
9.. De Swaan, Zorg en de staat, 158-223. 
10.. Ibidem, 164-165. 
U.. Ibidem, 173-175, dit citaat 182. 
12.. Ibidem, 174. 
13.. Ibidem, 217. 
14.. Ibidem, 216. 
15.. De analyse van het Nederlandse sociale stelsel: ibidem, 215-222. 
16.. Ibidem, 219. 
17.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis. 
18.. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid 
19.. m 1979 had de politicoloog Koen Koch al zijn verwondering uitgesproken over de tot dan toe gangbare mening dat de 

Nederlandsee verzorgingsstaat een compromis tussen liberale en socialistische opvattingen was. Volgens hem hadden 
confessionelee opvattingen, of beter: confessionelen een minstens even grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de 
verzorgingsstaatt Koch gaf echter geen uitgebreide analyse van de wordingsgeschiedenis. Koch, 'Onheilspellende 
paradoxx van de verzorgingsstaat', vooral 76-79. 

20.. De studie van R, Cox laat ik hier verder buiten beschouwing, omdat zijn analyse van vooral de vooroorlogse periode 
tamelijkk eclectisch is en een duidelijke lijn ontbeert Bovendien voegt zijn historische beschrijving weinig toe aan het 
werkk van de eerder behandelde auteurs. Cox, Development of the Dutch Welfare State, Zie voor een kritische bespreking 
vann deze studie de recensie van B. van den Brande in Beleid en maatschappij, 1994/6, 344-348. 

21.. Ter Borg, 'Confessionalisme en de sociale zekerheid', dit citaat 198. 
22.. Ibidem, 203. 
23.. Ibidem, 204. 
24.. Zie bijvoorbeeld: Van den Berg, 'Geschiedenis van grote vraagstukken'. Hoogenboom, Miskende democratie, 80-88. 
25.. Ter Borg, 'Confessionalisme en de sociale zekerheid', 208. 
26.. Ibidem. 
27.. Roebroek, 'Confessionele verzorgingsstaat'. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer!'. Hertogh & Roebroek, 'Beschavende 

invloedinvloed des tijds', 165-185. 
28.. Ibidem, o.a. 166-167 en 452-453. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer!', o.a. 166-171 en 368-378. Roebroek, 

'Confessionelee verzorgingsstaat\ 169-178. 
29.. Ibidem, 184 en passim. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer!', 368-375. 
30.. Hertogh noemt nog een derde, meer algemene verklaring voor de vertraging: de late industrialisatie van Nederland. Deze 

verklaringg lijk t mij ontoereikendheid, zie § 1.4 van dit boek. 
31.. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer!', 369-370. 
32.. Ibidem, 370-371. 
33.. Ibidem, 95-213. 
34.. Hoewel de titel van Van Kersbergens studie een onderzoek naar de verzorgingsstaat suggereert concentreert de auteur 

zichh in zijn analyse hoofdzakelijk op de sociale zekerheid en de daaraan gerelateerde sociaal-economische politiek, zoals 
dee loonpolitiek, belastingen, etc. Andere onderdelen van de verzorgingsstaat, zoals huisvesting, onderwijs en 
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gezondheidszorgg blijven buiten beschouwing. Van Kersbergen, Social Capitalism. 
35.. Ibidem, 6-30 en 235-239. 
36.. Ibidem, 186-187. Het is overigens niet geheel duidelijk of Van Kersbergen met 'the family' alleen het 'gezin' of ook de 

groteree cirkel van bloedverwanten bedoelt. 
37.. Ibidem, 231, mijn vertaling, mh. 
38.. Om die reden presenteert Van Kersbergen de 'christen-democratische ideologie' en later ook het social capitalism in zijn 

boekk als 'ideaaltypen'. Ibidem, 186-191. 
39.. Ibidem, 192-204. 
40.. Ibidem, 205-219. 
41.. Van Kersbergen beschrijft wel de vooroorlogse ontstaansgeschiedenis van de christen-democratische partijen, maar niet 

hunn worsteling met de sociale zekerheid. Ibidem, 31-48. 
42.. Ibidem, 192-228. 
43.. Ibidem, m.n. 224-228. 
44.. Rogier en De Rooy schrijven over Rerum Novarum: 'Het gaat [paus] Leo slechts om beginselen, de toepassingen kunnen 

veelvuldigg zijn en moeten in het vrije en gedurfde experiment gevonden worden'. Rogier & De Rooy, In vrijheid 
herboren,herboren, 375. Volgens Vaessen werden de 'progressieve opvattingen' in Rerum Novarum 'afgezwakt door [...] 
tegemoetkomingenn aan de conservatieve groeperingen in de kerk'. Vaessen, 'Democratie-kritiek in de RKSP', 90. Zie 
ook:: Van Waarden, 'Corporatisme als probleemoplossing', m.n. 40-45, Righart, 'Rerum Novarum et antiquarum'. 

45.. Met name strijd tussen de progressieve Oostenrijkse school (deel Duitse, Oostenrijkse en Belgische episcopaat en 
katholiekee intelligentia), de School van Luik die hier gedeeltelijk uit voortkwam en mee samenviel, en de conservatieve 
Schooll  van Angers (vooral Franse en deel Belgische episcopaat en intelligentsia). Zie: Rogier & De Rooy, In vrijheid 
herboren,herboren, 112-114. Zie ook: Van Waarden, 'Corporatisme als probleemoplossing', 33-46. Een treffend beeld van de 
grotee verdeeldheid in katholieke kring geeft Louis Paul Boon in zijn monumentale roman Pieter Daens. 

46.. Zie hiervoor onder meer: Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, passim. Ubink, 'De kerkelijke overheid en het 
ontstaann van de katholieke arbeidersorganisaties'. 

47.. Wanneer zelfs dat niet mogelijk was werd soms geprobeerd de waarde van Rerum Novarum te relativeren. Zo waren de 
aanbevelingenn van de paus in de encycliek volgens sommige conservatieven slechts bedoeld voor de Italiaanse 
katholieken.. Een enkeling beweerde zelfs dat 'paus Leo Xffl gegijzeld was en dat Rerum Novarum en andere 
encycliekenn van deze paus door de vrijmetselaars waren geschreven'. Van Waarden, 'Corporatisme als 
probleemoplossing',, 47. 

48.. Het subsidiariteitsbeginsel werd door het Vaticaan in Quadragesima Anno (1931) voor het eerst expliciet, maar nog 
altijdd in vage bewoordingen omschreven. Het beginsel werd vervolgens door de RKSP in 1936 in het Algemeen 
StaatkundigStaatkundig Program opgenomen (zie § 13.4 van dit boek). Volgens Vaessen ontstond in de jaren dertig als gevolg van 
eenn toenemende onzekerheid in katholieke kring 'de behoefte om te komen tot een duidelijke formulering van een eigen 
ideologiee ter versterking van de katholieke eenheid. Naar binnen werd de eenheid op basis van de eigen beginselen 
benadrukt,, naar buiten zette de ideologie zich aftegen de concurrerende levensbeschouwelijke stromingen'. Vaessen 
'Democratie-kritiekk in de RKSP', 107-109, deze passage 108. 

49.. Meer in het algemeen stelt Therborn vast dat in de meeste katholieke landen in West-Europa de kernelementen van de 
verzorgingsstaatt zijn ontworpen door niet-katholïeke actoren. Therborn, 'Another Way of Taking Religion Seriously'. 

50.. Vgl. Dudink, Deugdzaam liberalisme. 
51.. Zie bijvoorbeeld: Bussemaker, 'Welvaart, welzijn en sekse', 223 en passim. Volgens sommige auteurs had deze visie 

naarr wortels in de Republiek. Bijvoorbeeld: Kruithof, Zonde en deugd in domineesland. 
52.. Zie bijvoorbeeld Blaas, 'Nederlandse geschiedschrijving na 1945', m.n. 13-16. Daalder, Ancient and Modern Pluralism 

inin the Netherlands, 35. Langeveld, Hendrikus Colijn, 9-14. 
53.. Blaas, 'Nederlandse geschiedschrijving na 1945', 15-16. 
54.. De Wilde & Smeenk, Het volk ten baat, 275-302, deze citaten resp. 278 en 299. 
55.. Hertogh, 'Geene wet, maar de Heer', 113-118. Éénmaal schrijft Hertogh over het verzet van 'enkele geestverwanten van 

Talma'' tegen de verplichte verzekering, maar ze gaat daar verder niet op in. Ibidem, 115. 
56.. Terecht schrijft P. de Rooy: 'De verzuiling is langzamerhand de handzame aanduiding geworden voor vrijwel alle 

sociaal-politiekee veranderingen in de periode 1860-1920'. De Rooy, 'Zes studies over verzuiling', 392. 
57.. Wilensky, Welfare State and Equality, dit citaat 24, mijn vertaling, mh. 
58.. Achinger, Sozialpolitik als Gesellschqftspolitik. Wilensky & Lebeaux, Industrial Society and Social Welfare. Wilensky, 

WelfareWelfare State and Equality. 
59.. Alber & Flora, 'Modernization, Democratization and the Development of Welfare States', m.n. 60-61. Alber, Vom 

ArmenhauszumArmenhauszum Wohlfahrtsstaat, 122-134. Voor de Verenigde Staten: Skocpol, Protecting Mothers and Soldiers 456-
479. . 

60.. Voor Denemarken: Baldwin, Politics of Social Solidarity, 65 e.v. Voor de Verenigde Staten: Skocpol, Mothers and 
Soldiers,Soldiers, 14-15 en passim. 

61.. Bijvoorbeeld: Mommsen, Emergence of the Welfare State. Rimlinger, Welfare Policy and Industrialization in Europe, 
America,America, and Russia. 

62.. De term is van Baldwin, Social Solidarity. Zie o.a.: Shalev, 'Social Democratic Model'. Korpi, Democratic Class 
Struggle,.Struggle,. Korpi, 'Power, Politics and State Autonomy'. 

63.. Alber & Flora, 'Modernization, Democratization and the Development of Welfare States', 60-63. 
64.. Zie o.a.: Wilensky, 'Leftism, Catholicism and Democratic Corporatism', 43-44. 
65.. Alber & Flora, 'Modernization, Democratization and the Development of Welfare States'. 
66.. Kooij, 'Stad en platteland'. 
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67.. Zie voor min of meer uitgewerkte versies van deze visie bijvoorbeeld: Kerr a.o, Industrialism aid Industrial Man. 
Rostow,, Stages of Economic Growth, Dat de /og/c-theorie nog lang niet dood is, blijkt wel uit recente publikaties van 
tochh gevierde wetenschappers als F. Fukuyama en D. Landes. Fukuyama, 'End of History?'. Landes, Wealth and Poverty 
ofof Nations. 

68.. Kumar, Prophecy and Progress, 45-63 en 112-163, dit citaat 53. Zie ook: Bendix, 'Tradition and Modernity 
Reconsidered'. . 

69.. Kumar gaat nog een stapje verder: 'Het is een overdrijving, maar een die is toegestaan, om te stellen dat het algemene en 
universelee beeld dat sociologen van de "industrialisatie" koesteren een generalisatie is van de ervaring van één land 
(Engeland)) in één periode (het begin van de negentiende eeuw) in één tak van de industrie (de katoenverwerking) in één 
stadd (Manchester)'. Kumar, Prophecy and Progress, 162. Zie ook bijvoorbeeld: Bendix, 'Tradition and Modernity'. 
Gerschenkron,, 'Typology of Industrial Development'. 

70.. Bijvoorbeeld: Landes, Unbound Prometheus, 541-542. Kumar, Prophecy and Progress, passim. 
71.. Zie bijvoorbeeld: Moore, Origins of Dictatorship and Democracy. 
72.. Zo beschrijft Rostow het communisme bijvoorbeeld als een 'overgangsziekte'. Rostow, Economie Growth, 162-164. 
73.. Enkelen theoretici van deze benadering: Scott, Institutions and Organizations. Sabatier, 'Policy Change'. Andere (neo-) 

institutionalistenn nemen een gematigder standpunt in: Heclo, Modern Social Politics. Skocpol, 'Bringing the State Back 
in'.. Idem, Mothers and Soldiers. Idem, Social Policy in the Unites States. Esping-Andersen, Three Worlds of Welfare 
Capitalism. Capitalism. 

14.14. Pierson, Dismantling the Welfare State. 
75.. Esping-Andersen, Three Worlds of Welfare Capitalism, m.n. 1-5 en 26-29. 
76.. Ibidem, m.n. 29-33. 
77.. Thomson betoogt dat, wat Engeland betreft, dit beeld van de periode vóór de verzorgingsstaat voor een belangrijk deel is 

gebaseerdd op de verwikkelingen aan het einde van de negentiende eeuw, toen een campagne werd gestart om de publieke 
kostenn van de armenzorg terug te dringen. Grote groepen behoeftigen werden uitgesloten van de armenzorg en waren 
aangewezenn op hulp van familieleden. Thomson, 'Welfare and the Historians', 359, mijn vertaling, mh. 

78.. Zie b.v.: Van Damme, Armenzorg en de staat, 43-46 en passim. 
79.. Van Leeuwen, Sociale zorg, 45. Van Leeuwen schrijft hier over Nederland. Andere auteurs menen dat hetzelfde geldt 

voorr andere landen: zie o.a.: Thomson, 'Welfare and the Historians'. Van Damme, Armenzorg en de staat. 
80.. Schumpeter, Imperialism & Social Classes, zie m.n. 89-98. 
81.. Idem, Capitalism, Socialism and Democracy, 134-139. 
82.. Kumar, Prophecy and Progress, 112-163. 
83.. Mayer, Persistence of the Old Regime. Zie ook: Lieven, Aristocracy in Europe. 
84.. De Swaan, Zorg en de stoat, 174. Zie ook bijvoorbeeld: Lieven, Aristocracy, 242-243. 

Notenn bij Hoofdstuk 2 
1.. Mayer, Persistence of the Old Regime, 6-7, mijn vertaling, mh. 
2.. Zie voor het 'moderne' karakter van de economie van de Republiek bijvoorbeeld: De Vries & Van der Woude, Moderne 

economischeeconomische groei. De Vries, 'Modernity of the Dutch Republic'. Van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme. 
3.. VanNierop, Van ridders tot regenten, 196. Zie ook De Bruin, Geheimhouding en verraad. Idem, 'Politieke bestel van de 

Republiek'.. Prak, 'Republiek en vorst'. 
4.. Fockema Andreae, Nederlandse staat onder de Republiek, 35. 
5.. Weber, Wirtschaft und Gesellschqft, 177-182, dit citaat 180, mijn vertaling, mh. 
6.. Ibidem, 531-540, deze passage 537. 
7.. Zie voor de idee van 'sluiting' {Schliefiung) o.a.: Ibidem 23-25 en 201-203. 
8.. Elias, Het civilizatieproces, deel IL 64-65. 
9.. Hieraan voorafgaat het onderscheid dat Weber maakt tussen twee typen van dominantie: 1) dominantie gebaseerd op 

eenn belangenconstellatie en 2) dominantie gebaseerd op autoriteitsverhoudingen, dat wil zeggen: 'de macht om te 
commanderenn en de plicht om te gehoorzamen [...] ongeacht persoonlijke motieven of belangen'. Weber beperkt de 
reikwijdtee van de definitie van 'dominantie' die hij in het vervolg van zijn analyse hanteert tot het tweede type, omdat zij 
diee gedomineerd worden bij het eerste type formeel vrij blijven, zich bij de bepaling van hun gedrag slechts laten leiden 
doorr hun eigen belangen, en om die reden 'gehoorzamen'. Vervolgens komt de vraag naar de 'legitimiteit' van 
verschillendee vormen van dominantie aan de orde. Ieder mens die zich in een dominante positie bevindt, zo stelt Weber, 
voeltt de noodzaak zich hiervoor te verantwoorden. 'Dezelfde noodzaak dringt zich op in de relatie tussen positief en 
negatieff  geprivilegieerde groepen van mensen. ledere hoogst geprivilegieerde groep ontwikkelt de mythe van haar 
natuurlijkee (en vooral bloed-) superioriteit. In een situatie waarin sprake is van een stabiele distributie van macht en, als 
gevolgg daarvan, van status, wordt deze mythe door de negatief geprivilegieerde strata geaccepteerd', aldus Weber. Er 
zijnn volgens hem drie principes waarop een dergelijke mythe kan worden gefundeerd: 1) op 'rationele regels', en 2) op 
dee persoonlijke autoriteit van de positief geprivilegieerde persoon. Deze kan stoelen op 2a) het geloof in het 'charisma' 
vann deze persoon, of 2b) het geloof in de onschendbaarheid van de 'traditie'. Een belangrijk voorbeeld van een vorm van 
legitiemee dominantie die op dit laatste principe is gebaseerd is het 'patrimonialisme'. De legitieme basis van de 
dominantee positie van de vorst vormde immers meestal zijn afstamming. Weber, 122-124, citaat 123, mijn vertaling, mh. 

10.. Ibidem, 580-624 en 130-142. 
11.. Ibidem, m.n. 626-627. 
12.. Ibidem, 130-142. Zie voor meer bijzonderheden o.a.: Stephenson, Mediaeval Feudalism, m.n. 15-40. Bloch, Feudal 

Society.Society. Poggi, Development of the Modern State, m.n. 16-36. 
13.. Elias, Court Society, o.a. 68-73. Voor Nederland: Van Nierop, Van ridders tot regenten, 35-36. 
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14.. Zie b.v.: Bloch, Feudal Society, 241-254 en 293-311. 
15.. Landes, Unbound Prometheus, 50-51. 
16.. '"Luxe", in de zin van de verwerping van doelgerichte, rationele consumptiebeheersing, is voor heersende feodale strata 

niett iets overbodigs, maar een middel tot sociale zelfbevestiging'. Weber, Wirtschaft und Gesellschafi, 651, mijn 
vertaling,, mh. Zie ook: Elias, Court Society, m.n. 64-77. 

17.. B.v. Van Nierop, Van ridders tot regenten, 26-27. 
18.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving. 
19.. Volgens Fockema Andreae bestonden alleen op enkele domeinhoven en heerlijkheden in oostelijk Overijssel en 

Gelderlandd nog vormen van horigheid. Deze werden in de loop van de achttiende eeuw in de meeste streken omgezet in 
pachtverhoudingen.. Fockema Andreae, 'Rechtsverhoudingen', 208-209. 

20.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, 146-147, 191-194 en 234. Van der Wielen, 'Sociale toestanden ten plattelande', 
427.. Fockema Andreae, Nederlandse staat onder de Republiek, 74-81. 

21.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, m.n. 143-144, 147-148, 194-195 en 232-233. Fockema Andreae, Nederlandse 
staatstaat onder de Republiek, 40-42,55-58 en 61 -65. Idem, 'Rechtsverhoudingen', 211. Van der Wielen, 'Sociale toestanden 
tenn plattelande', 426-429. 

22.. Goudsblom, 'Nederlandse samenleving in een ontwikkelingsperspectief, 32. Zie ook: De Vries, 'Modernity of the 
Dutchh Republic'. 

23.. B.v. Verrips, En boven de polder de hemel, 17-19. Fockema Andreae, Nederlandse staat onder de Republiek, 42-58. 
Reedss rond 1600 was minder 10 procent van het land in Holland in handen van de adel. Van Nierop, Van ridders tot 
regenten,regenten, 26. 

24.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, passim. M.b.t. Holland beneden het ü en westelijk Utrecht: 54-55, 139-141 en 
195-198;; Zeeland: 71, 142-143 en 195-198. Zie ook: Van Nierop, Van ridders tot regenten, 138-140. 

25.. Voor de handelscompagniën o.a. Fockema Andreae, Nederlandse staat onder de Republiek, m.n. 30-33. Zie ook: 
Schama,, Overvloeden onbehagen, 346-348. Israel, Nederland als centrum van de wereldhandel, passim. 

26.. Fockema Andreae, Nederlandse staat onder de Republiek, passim. 
27.. Zie o.a. De Wit, Strijd tussen aristocratie en democratie, 15-21. Van Dijk & Roorda, 'Sociale mobiliteit onder regenten'. 

Burke,, Venice and Amsterdam. Kooymans, 'Patriciaat en aristocratisering'. Schmidt, Om de eer van de familie, m.n 67-
699 en 208-209. 

28.. Deze steden en staatjes waren voornamelijk gelegen in een band die liep van noord-Italië, via het westen van het huidige 
Duitslandd naar de Lage Landen aan de Noordzee. Zie m.n. Rokkan, 'Dimensions of State Formation and Nation-
Building'.. Tilly , Coersion, Capital and European States. Zie ook: Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery'. 
Prak,, 'Republiek en vorst', m.n. 46-47. Idem, 'Civil Disturbances and Urban Middle Class', m.n. 172-173. 

29.. Burke, Venice and Amsterdam, 16-19. 
30.. Weber, Wirtschaft und Gesellschafi, 123, mijn vertaling, mh. 
31.. De Bruin, 'Politieke bestel van de Republiek', 33-34. Kooymans, 'Patriciaat en aristocratisering', 94-97. Fockema 

Andreae,, Nederlandse staat onder de Republiek, 35-40. SchöfFer, 'Republiek der Verenigde Nederlanden', 243-249. 
32.. Bruin, Herenwereld ontleed, 10. De aristocraten die in Schmidt, Om de eer van de familie figuren spreken in dit verband 

vann 'chevaliers d'industrie', 91 en 209n. 
33.. Weber, Wirtschaft und Gesellschafi, 772-77'4, dit citaat 774, curs. in origineel, mijn vertaling, mh. 
34.. Zie: Schama, Overvloeden onbehagen (oorspronkelijke titel The Embarrassment of riches). 
35.. Kooijmans, 'Patriciaat en aristocratisering', 99. 
36.. Ibidem, m.n. 99-100. Burke, Venice and Amsterdam, 62-70. Schama, Overvloeden onbehagen. Van Nierop, Van ridders 

tottot regenten, 184-189. Zie ook bijvoorbeeld: Schmidt, Om de eer van de familie, m.n. 65-98. 
37.. De in de tekst gegeven karakterisering van de patriciërs in de Republiek lijk t ook van toepassing op bepaalde groepen in 

landenn waarin het politiek kapitalisme door de aanwezigheid van andere krachten niet volledig tot ontwikkeling kon 
komen.. D.C. Coleman bijvoorbeeld wijst op het opmerkelijke verschil in mentaliteit tussen de commerciële en 
industriëlee wereld in het negentiende-eeuwse Engeland. Bankiers en handelaren (Gentlemen), wier families al 
eeuwenlangg deel uitmaakten van het establishment en die waren opgeleid aan de public schools en Oxbridge 
universiteiten,, waren volgens Coleman in meerderheid niet of nauwelijks geïnteresseerd in technische vernieuwingen en 
grootschaligee productie. De nieuwe industriëlen (Players of practical men) waren dan ook vooral afkomstig uit de 
provinciee en hadden hun opleiding aan de nieuwe technische Redbrick universiteiten genoten. D. Landes schetst een 
soortgelijkk beeld van Frankrijk. Beide auteurs rekenen de bankiers en handelaren echter tot de 'aristocratische elite' en 
makenn geen onderscheid tussen landadel en stedelijk patriciaat en de respectieve maatschappelijke constellaties waarop 
hunn positie was gebaseerd. Coleman, 'Gentlemen and Players'. Landes, 'French Business and the Businessman', 348-
350.. Zie ook: Kumar, Prophecy and Progress, 158-160. Nettl, 'Consensus or Elite Domination', m.n. 41-42. 

38.. Weber ziet de patricische stad in Wirtschaft und Gesellschafi wel als een vorm van 'dominantie', maar niet als een vorm 
vann 'traditionele (dus legitieme) dominantie' (zie noot 9) - hij spreekt van 'nichtlegitime Herrschqft'. Waarom hij dat 
doett blijf t onduidelijk (In een noot wordt gemeld dat dit predikaat in een eerdere versie van het hoofdstuk over 'de stad' 
ontbreekt.. Wellicht is Weber er niet meer aan toe gekomen deze stap te onderbouwen: toen hij in 1920 stierf was 
WirtschaftWirtschaft und Gesellschafi nog onvoltooid). In de enige passage waarin Weber zijdelings refereert aan de status van de 
laat-middeleeuwsee en vroegmoderne stad lijk t hij te betogen dat de wijze waarop het patriciaat in sommige steden hun 
(gedeeltelijke)) onafhankelijkheid hadden verworven en vervolgens geconsolideerd en vastgelegd, illegitiem was: het was 
eenn daad die 'gericht was tegen de "legitieme" machthebber. [...] De formele, juridische vastlegging van de nieuwe 
situatiee door de legitieme machthebber vond dan - hoewel niet altijd - pas later plaats' (Wirtschaft und Gesellschafi, 
749,, mijn vertaling, mh). Dit argument lijk t mij weinig steekhoudend, immers: ook de feodale adel had, zoals Weber 
elderss zelf opmerkt, zijn rechten op land en privileges voor een deel op een dergelijke wijze verkregen. Overigens wijst 
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Weberr wel op de grote gelijkenis die de machtsverhoudingen in sommige Europese steden vertoonden met die van het 
feodalisme.. Een enkele keer spreekt hij dan ook van 'stedelijk feodalisme' (Stadtfeudalismus). Weber, Wirtschqft und 
Gesellschqft,Gesellschqft, 642, zie ook 137-140. 

39.. Het concept 'politiek kapitalisme* verschilt dus aanmerkelijk van recent ontwikkelde concepten als 'handelskapitalisme', 
'regentenkapitalisme'' of 'gentlemanly capitalism'. Al deze concepten voldoen hier niet omdat zij in de kern louter 
verwijzenn naar het economische. Voor het concept handelskapitalisme (dat deze auteurs overigens verwerpen): De Vries 
&&  Van der Woude, Moderne economische groei, 793-797. Voor het 'regentenkapitalisme*: Kuitenbrouwer, Opkomst van 
hethet moderne imperialisme, m.n. 35-38. Voor het gentlemanly capitalism'. Cain & Hopkins, British Imperialism, zie m.n. 
deell  1, 116-138. Overigens is ook de term 'politiek kapitalisme' niet geheel bevredigend. Ook de vorst en de feodale 
edelenn begaven zich volgens Weber zo nu en dan op het commerciële pad. De vorst bijvoorbeeld hield soms bepaalde 
commerciëlee rechten in eigen beheer (vooral wanneer deze uiterst lucratief waren) en stichtte hiervoor aparte 
'staatsbedrijven'.. Omdat ook deze commerciële activiteiten hun oorsprong in prerogatieven vonden, duidt Weber ook 
dezee aan als vormen van politiek kapitalisme. Weber, Wirtschqft und Gesellschqft, 644-646 en 95-97. 

40.. Het volgende: Van Eeghen, Gilden Black, Guilds and Civil Society. Prak, 'Ambachtsgilden vroeger en nu'. Lourens & 
Lucassen,, 'Ambachtsgilden in Nederland'. 

41.. Black, Guilds and Civil Society, 14, mijn vertaling, mh. 
42.. Ibidem, 9, mijn vertaling, mh. Zie ook Weber, Wirtschqft und Gesellschqft, 791-792. 
43.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, 68-74 en passim. 
44.. Onder deze grootgrondbezitters bevond zich een aantal families met adellijke titels. Hoewel het feodale leenstelsel in 

Frieslandd dus nooit echt was aangeslagen kende Friesland wel een eigen adel, die vóór de Opstand echter nauwelijks 
overr eigen standsprivileges kon beschikken. Kuiper, Adel in Friesland, 63-84. Zie voor de formeel tamelijk 
'democratische'' bestuursstructuur van Friesland en Groningen en de wijze waarop deze structuur door de adel en de 
'aanzienlijkee stand' in de praktijk naar hun hand werd gezet: Fockema Andreae, Nederlandse staat onder de Republiek, 
58-611 en 65-69. 

45.. Westerman, Graanrepubliek. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, 71-72. Van der Wielen, 'Sociale toestanden ten 
plattelande',, 429-430. Zie ook de klassieke studie van E.W. Hofstee, Het Oldambt. 

46.. Voor de geringe politieke invloed van de gilden: Bos, 'Beroepsgebonden onderlinges', 94. Voor de politieke invloed van 
dee boeren: o.a. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, m.n. 68-74. Verrips, En boven de polder de hemel, 13-30. Voor de 
waterschappenn zie: Fockema Andreae, Studiën over waterschapsgeschiedenis. Idem, Nederlandse staat onder de 
Republiek,Republiek, 49-50. 

47.. 0.a. Te Brake, *Burgers and boeren'. Prak, 'Civil Disturbances and Urban Middle Class'. Van Dijk en Roorda, 'Sociale 
mobiliteitt onder regenten'. 

48.. J. Stuart Mil l geciteerd bij Bendix, Work and Authority in Industry, 47, curs, in origineel, mijn vertaling, mh. 
49.. De Swaan, Zorg en de staat, 23-25, dit citaat 24. 
50.. Over de armenzorg op het platteland in de Republiek zijn, met name waar het de feodale en 'feodaloïde' gebieden 

betreft,, nog weinig gegevens voor handen. Het navolgende is gebaseerd op verspreide informatie uit diverse bronnen. De 
Swaan,, Zorg en de staat, 33 en 264 noot 29. Kuiper, Adel in Friesland, 389. Van Nierop, Van ridders tot regenten, 127-
1322 en 173-177. Van Damme, Armenzorg en de staat, 96-102. Van Loo, 'Den arme gegeven...', 26-48. Verrips, En 
bovenboven de polder de hemel, 13-35. 

51.. Het volgende is gebaseerd op: Prak, 'Armenzorg 1500-1800'. Spaans, 'Gift aan de armen'. Van Leeuwen, Bijstand in 
Amsterdam.Amsterdam. Idem, 'Liefdadige giften'. Idem, 'Amsterdam en de armenzorg'. 

52.. Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 158-159. Van Leeuwens studie handelt over de periode 1800-1850, maar er is 
volgenss de auteur geen reden om aan te nemen dat de organisatie en financiering in deze periode wezenlijk verschilden 
vann die in de Republiek. Ibidem, 12. 

53.. Bos, 'Beroepsgebonden onderlinges'. 
54.. Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 162. 
55.. Volgens van Holthoon werden deze praktijken dit tot diep in de negentiende eeuw toegepast: Van Holthoon, 'Armenzorg 

inn Nederland', m.n. 180. Zie ook: Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 91-163. Gouda, Poverty and Political Culture, 
68.. Prak, 'Armenzorg 1500-1800', passim. 

56.. Schama, Overvloeden onbehagen, 576. 
57.. Vgl. Van Tïjn, 'Moderne klassebewustzijn', m.n. 40. 
58.. Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 21. Zie ook: Schema, Overvloeden onbehagen, passim. 
59.. R. Trexler schrijft iets soortgelijks over de bemoeienis van het patriciaat met de zorg voor armen in de vroeg-moderne 

Italiaansee stadstaten: 'Medieval and early modern charity was not only a tool to control the popolo minuto through 
ameliorativee charity; nor can its intent be conceived of as simple Christian love for the less fortunate. It was also an 
instrumentt to preserve political and social authority by maintaining the honor of the elite*. Trexler, 'Charity and the 
Defencee of the Urban Elites', 104. De opvatting dat door publieke werken eer kon worden verkregen kon reeds worden 
aangetroffenn bij de oude Romeinen en in minder mate ook bij de Grieken: Olsthoorn, Eer in de politieke filosofie, m.n. 
107-116. . 

60.. De Wit definieert deze aristocratie als 'een oligarchie van edelen en patriciërs'. De Wit, Strijd tussen aristocratie en 
democratie,democratie, 1. 

61.. Zie b.v. Bruin, Herenwereld ontleed vn. Van Nierop, Van ridders tot regenten. 
62.. Zie b.v. Van Dijk & Roorda, 'Sociale mobiliteit onder regenten'. 

Notenn bij Hoofdstuk 3 
1.. Deze literatuur zal gedeeltelijk in dit en het volgende hoofdstuk in de tekst en noten aan de orde komen. 
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2.. Stuurman, Wacht op onze daden, 87. 
3.. Zie o.a. ibidem, 84-93. De Wit, Strijd tussen aristocratie en democratie, eerste boek. 
4.. Kossmann, Lage Landen, deel 1, 78-94. Daalder, 'Oud-Republikeinse veelheid', m.n. 28-29. Van Genabeek, 

'Afschaffingg van de gilden'. Fockema Andreae, 'Rechtsverhoudingen', 2U-212. Wels, 'Stemmen en kiezen', 314-323. 
5.. Ibidem, 315-317. Kossmann, Lage Landen, deel 1, 79. 
6.. Wels, 'Stemmen en kiezen', 320-321. 
7.. Hoge Raad van Adel, Nederlandse adel, 7-13. 
8.. De Wit, Strijd tussen aristocratie en democratie, 216-311. Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery', 28. 
9.. Voor de heerlijke rechten: Fockema Andreae, 'Rechtsverhoudingen', 211-212. En de oude adel: Hoge Raad van Adel, 

NederlandseNederlandse adel, 7-13. 
10.. Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery', 29, mijn vertaling, mh. De Wit, Strijd tussen aristocratie en 

democratie,democratie, 336-337. 
11.. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 110-114, dit citaat 112. Zie ook De Wit, Strijd tussen aristocratie en 

democratie,democratie, 312-364. 
12.. Ibidem, 342. 
13.. Voor dit hoogst ingewikkelde systeem: Wels, 'Stemmen en kiezen', 323-327. Blok, 'Beschouwingen over het 

kiesstelsel',, 391-403. Overigens werden de eerste leden van de Tweede Kamer in 1815 door Willem persoonlijk 
benoemdd - ook zij waren volgens De Wit voor het merendeel afkomstig uit de oude families. De Wit, Strijd tussen 
aristocratiearistocratie en democratie, 342. 

14.. Daalder, 'Consociationalism, Centre and Periphery', 31, mijn vertaling, mh. Volgens Th. van Tijn was 'de economische 
ontwikkelingg onvoldoende [...] om de maatschappij en de opvattingen daaromtrent door elkaar te schudden'. Van Tijn, 
'Modernee klassebewustzijn', 37. 

15.. Duijvendak, 'Boeren en collectieve actie'. Fockema Andreae, 'Rechtverhoudingen', 211-213. 
16.. Van den Bosch, 'Aristocratische levensvormen', 330. 
17.. Lycklama a Nijeholt (1842-1913) was burgemeester van achtereenvolgens Franeker, Leeuwarderadeel, Leeuwarden en 

Rotterdam.. Lycklema è Nijeholt, geciteerd bij: Kuiper, Adel in Friesland, 389, curs, in origineel. 
18.. De Vries, Electoraat en elite, 103. Zie ook o.a. Van Tijn, 'Moderne klassebewustzijn', m.n. 37-41. Brugmans,, 'Standen 

enn klassen'. Robijns, Radicalen in Nederland, 59-67. 
19.. Van Tijn, 'Modern klassebewustzijn', 40. 
20.. Boogman, Rondom 1848, 30. Van Tijn, 'Party Structure', 102-108. 
21.. Het tiendrecht werd in 1872 gedeeltelijk en in 1907 definitief afgeschaft. Fockema Andreae, 'Rechtsverhoudingen', 216 

enn 219-220. 
22.. Overigens was slechts een deel van de veranderingen in de nieuwe Grondwet zelf geregeld. Verschillende wijzigingen, 

waaronderr de vastlegging van details omtrent het nieuwe kiesrecht, zouden later in organieke wetten worden uitgewerkt. 
Enkelee van deze wetten komen later in dit boek nog aan de orde. 

23.. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 117-118. Overigens verschilde het percentage kiezers uit de 'kleine 
burgerij'' van gemeente tot gemeente. Dit was enerzijds een gevolg van het feit dat het percentage van de plaatselijke 
bevolkingg dat tot deze groep behoorde in ieder gemeente anders was. Op het platteland kon ongeveer 20 procent tot de 
kleinee burgerij worden gerekend, terwijl dit percentage in de grote steden op ongeveer 35 procent lag. Giele, & Van 
Oenen,, 'Onderzoek naar de sociale structuur', 182. Anderzijds stelde de Grondwet tot 1887 de eis dat bij het vaststellen 
vann de census rekening gehouden werd met plaatselijke omstandigheden. Volgens De Vries was met dit criterium nogal 
willekeurigg omgesprongen, zodat grote verschillen waren ontstaan. Over het algemeen was de census op het platteland 
veell  lager dan in de steden. Opvallend genoeg was de census in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het hoogst van alle 
gemeentenn in Nederland, met als gevolg dat in deze steden respectievelijk slechts 5,6, 7,2 en 8,0 procent van de lokale 
mannelijkee bevolking mocht stemmen, terwijl het landelijke gemiddelde op 10,7 procent lag. De Vries, 
'Censuskiesrecht',, 185-186. 

24.. De Vries, 'Censuskiesrecht', 184. 
25.. Stuurman, Verzuiling kapitalisme en patriarchaat, 114. 
26.. Boogman, Rondom 1848, 105. 
27.. Een uitzondering vormden de verkiezingen van 1853, toen onder invloed van de agitatie tegen het herstel van de 

katholiekee hiërarchie de politieke bemoederen hoog opliepen en de opkomst steeg tot boven de 70 procent. De Jong, Van 
standspolitiekstandspolitiek naar partijloyaliteit, 23-32. Schroor, 'Parlementaire kaart van Noord-Nederland', 194. 

28.. Boogman, Rondom 1848, 105. De stelling van Boogman is recentelijk getoetst door R. de Jong. Op basis van de opkomst 
bijj  de verkiezingen in de jaren 1850-1886 in het district Delft komt De Jong tot een genuanceerder beeld: de opkomst bij 
verkiezingenn was tot circa 1870 onder de lagere belastingklassen inderdaad lager, maar er was een duidelijk verschil 
tussenn de katholieke en de protestantse kiezers. Onder protestantse kiezers was het verschil in opkomst tussen de hogere 
enn lagere belastingklassen telkens slechts enkele procenten, terwijl het verschil onder de katholieke kiezers kon oplopen 
tott 20 procent. Het blijf t echter onduidelijk of de resultaten van het district Delft representatief zijn voor andere delen 
vann het land. De Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit, 107-113. 

29.. Kuiper, Adel in Friesland, 322. 
30.. Zie bijvoorbeeld: Blok, 'Beschouwingen over het kiesstelsel', 409. Voor Rotterdam: Callahan, Harbor Barons, passim. 

Overigenss meent Callahan dat de politieke en commerciële elite die in Rotterdam na 1823 de dienst uitmaakte een geheel 
nieuwee was. Haar onderbouwing van deze stelling lijk t mij echter niet sterk. Zij schrijft: 'Just one of the men [Willem-I] 
appointedd to the Council [de gemeenteraad, mh] in 1824 had served in the ancien régime Vroedschap (Council). Only 
sevenn others families whose men served Rotterdam before 1850 had any blood or marriage relationship with the regents 
off  the old order' (p. 279). Tegen deze onderbouwing zijn verschillende argumenten aan te voeren. De noem hier de twee 
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voornaamste:: 1) Callahan kijkt alleen naar de leden van de vroedschap en niet naar andere regentenfuncties (schout, 
regentt van een weeshuis, etc.) die onder het ancien régime in de stad open stonden voor leden van het patriciaat, om over 
dee functies op gewestelijk en 'nationaal' niveau maar te zwijgen. 2) Callahan vergeet dat het in de Republiek veelvuldig 
voorkwamm dat bij het ontbreken van geschikte kandidaten uit eigen stad (bijvoorbeeld als gevolg van uitsterving van 
regentenfamilies)) patriciërs van elders werden aangetrokken (zie bijvoorbeeld: Kooymans, 'Patriciaat en 
aristocratisering',, 94-97). Bovendien was het verhuizen van patriciërs of van hele patricische families, bijvoorbeeld 
vanwegee een huwelijk of uit zakelijke overwegingen, naar een andere stad geen ongewoon verschijnsel. Anders gezegd: 
hett is niet onwaarschijnlijk dat vele families die tot Callahans 'nieuwe elite' behoorden in de Republiek reeds tot het 
patriciaatt van een andere stad of tot de elite van het gewest of de Republiek konden worden gerekend. Helaas kan 
Callahanss stelling niet met behulp van haar eigen data (in Appendix I van haar boek geeft zij de genealogie van alle 
ledenn van de Rotterdamse gemeenteraad en Kamer van Koophandel in de door haar onderzochte periode; deze gaat 
telkenss echter niet verder terug dan de ouders van deze leden) worden weerlegd, zodat een nieuw onderzoek nodig is. 

31.. Van Riel schrijft over Zuid-Holland, maar er is geen reden om aan te nemen dat dit percentage elders in het land hoger 
lag.. Van Riel, Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme, 140-141. 

32.. De Vries, 'Censuskiesrecht', 184 en 219. 
33.. Boogman, Rondom 1848,159. 
34.. Ibidem, 28. 
35.. Beekelaar, 'Eerste Kamer van 1830-1848', 117-135. 
36.. Boogman, 'Achtergronden en algemene tendenties van het buitenlands beleid', 57. Volgens Brugmans gold dit in zekere 

zinn ook voor de lagere ambtenaren. Zij werden 'jong gerekruteerd [...] uit de betere standen ten einde al schrijvende tot 
dee hoogste rangen op te klimmen. De lage bezoldiging van de ambtenaren, ook de hogere [...] wijst erop, dat zij niet 
volledigg van hun salaris behoefden te leven.' Brugmans, 'Standen en klassen', 40. 

37.. Ministers: I. Seeker, Ministers in beeld - De sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990), 
(Leiden,, 1991), 51-55. Eerste Kamerleden: B.H. van den Braak, De Eerste Kamer - Geschiedenis, samenstelling en 
betekenis,betekenis, (Den Haag, 1998), 120-121, 179, 229 en 232. Parlement en kiezer, (Den Haag, v.j.). Tweede Kamerleden: 
J.ThJ.. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof- De maatschappelijke herkomst van Tweede-Kamerleden tussen 
18491849 en 1970, (Weesp, 1983), 47 

38.. De andere belangrijke, maar voor dit betoog minder relevante machtsverschuiving betrof die in de verhouding tussen de 
vanoudss dominante kustprovincies (Holland, Zeeland en in mindere mate Utrecht) en de buitengewesten. Ondanks het 
feitt dat de positie van de buitengewesten na de totstandkoming van het Koninkrijk in 1814 aanzienlijk was versterkt en 
bijvoorbeeldd de formele discriminatie van de katholieke zuiderlingen was opgeheven hadden hun vertegenwoordigers in 
dee nationale politiek steeds genoegen moeten nemen met een rol op het tweede plan. (Van Tijn, 'Party Structure', 102-
108)) Deze achterstelling was ook merkbaar geweest in de economische politiek en het infrastructurele beleid dat in de 
eerstee helft van de eeuw door de Nederlandse overheid was gevoerd. De Hollandse en met name Amsterdamse 
aristocratiee had in deze periode door middel van haar grote invloed op het overheidsbeleid de economische ontwikkeling 
vann de buitengewesten altijd zoveel mogelijk proberen te beletten, bang als zij was dat een dergelijke ontwikkeling ten 
kostee zou gaan van de stapelmarkt die haarzelf altijd zoveel voordelen had verschaftt (Smits, Nederlandse dienstensector, 
passim).. De frustratie over de deze achterstelling vond een vruchtbare bodem gevonden in de liberale stroming die tegen 
hett midden van de negentiende eeuw in Nederland ontstond. Veel aristocraten uit Overijssel, Gelderland, Groningen en 
hett katholieke Brabant sloten zich gaandeweg bij Thorbecke en zijn geestverwanten aan met als gevolg dat de liberale 
stromingg zich volgens J.C. Boogman meer en meer ontpopte als 'een emancipatiebeweging van de buitengewesten 
tegenoverr het nog steeds toonaangevende Holland met zijn machtige commerciële en financiële belangengroeperingen' 
(Boogman,, Rondom 1848, 30. Van Tijn, 'Party Structure', 102-108). De hervorming van het staatsbestel die Thorbecke 
enn zijn medestanders in 1848 wisten af te dwingen bracht deze emancipatie, onder meer omdat het nieuwe kiesstelsel de 
positiee van het platteland en de provinciale steden in het parlement aanzienlijk versterkte. Daalder, 'Consociationalism, 
Centree and Periphery*, 35-37. 

39.. Boogman, Rondom 1848, 15-16. 
40.. Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, 118-123. 
41.. O.a. BISssing, 'Liberalisering der Nederlandse handelspolitiek', 336. 
42.. Fasseur, 'Nederland en Nederlands-Indië', 166-168. Idem, Kultuurstelsel en koloniale baten, 37-42. 
43.. Fasseur, Kultuurstelsel, 150-169. Bruin, Herenwereld ontleed, 57-58. 
44.. In de loop van de jaren veertig had men in Rotterdamse kringen tevens de hoop op herstel van de stapelmarkt opgegeven 

enn was men zich meer en meer gaan toeleggen op de ontwikkeling van de transitohandel. De Vries, Amsterdam-
Rotterdam,Rotterdam, 71-79, Callahan, Harbor Barons, passim. Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, 108-126. Van Tijn, 'Party 
Structure',, 112. 

45.. Zie: Van Koetsveld, Onze politieke partijen, 546-547. 
46.. Voor Friese adel: Kuiper, Adel in Friesland, 203. Voor de herenboeren: Westerman, Graanrepubliek. 
47.. De Vries, Amsterdam-Rotterdam, passim en Smits, Economische groei en structuurveranderingen, 202-237. Boogman, 

RondomRondom 1848, 9-23. 
48.. Quack, Herinneringen, 75. Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 103-108, 115 en 148-151. 
49.. Van Tijn, 'Party Structure', 113. 
50.. Zie bijvoorbeeld: Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 116-117 en I42n. Zie ook: De Wit, Thorbecke en 

dede wording van de Nederlandse natie, m.n. 96-107. 
51.. Zie b.v.: Stuurman, Wacht op onze daden, m.n. 171-207. 
52.. De komst van een landelijke wet was noodzakelijk, omdat de nieuwe Grondwet van 1848 dit eiste. Melief, Strijd om de 

armenzorg,armenzorg, m.n. 159-212. Van Leeuwen, 'Armenzorg 1800-1912', 283-288. 
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53.. Reinsma, Verval van het Cultuurstelsel, 157. Zie ook: Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 241-242- Fasseur, 
'Nederlandd en Nederlands-Indië', 168-169. Overigens was de verschuiving in de politieke machtsverhoudingen niet de 
enigee oorzaak van de ondergang van het cultuurstelsel. Zie voor de verschillende verklaringen onder meer: Reinsma, 
Cultuurstelsel,Cultuurstelsel, 8-10 en Fasseur, Kultuurstelsel, o.a. 204-205. 

54.. De Jonge, Industrialisatie in Nederland, 320-324. 
55.. Smits, Economische groei en structuurveranderingen, passim. 
56.. Zie voor de modernisering van de Rotterdamse haven: Hintzen, Rotterdam en de eeuw van het goede geweten, 157-167. 

Enn die van de Amsterdamse haven: De Vries, Amsterdam als brandpunt, 28-30. 
57.. Voorzover er rond het midden van de eeuw transport per trein bestond beperkte dit zich voornamelijk tot het vervoer van 

passagierss in het westen van het land. Pogingen van particulieren om het railsnet uit te breiden waren keer op keer 
gestuitt op het verzet van vooral de Amsterdamse handelselite, met als gevolg dat de totale lengte van de spoorwegen in 
18500 nauwelijks 175 kilometer bedroeg. Hierin kwam pas verandering toen de overheid zich na 1860 actief met de 
spooraanlegg ging en mocht bemoeien. Zie voor het aanvankelijke verzet van de Amsterdamse kooplieden en reders o.a. 
Dee Vries, 'Welbespraakt reiziger', m.n. 277. 

58.. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 226-228. Smits, Economische groei en structuurveranderingen, 167-168. 
59.. Smits schrijft hierover: 'Infrastructurele en vervoerstechnische ontwikkelingen in de periode 1850-1880 hadden 

processenn van schaalvergroting en markt integratie tot gevolg, waardoor de economische ontwikkeling nieuwe impulsen 
kreeg.'' Ibidem, 268. 

60.. Zie hiervoor o.a. De Goey & Van de Laar, 'Scheepsfinanciering'. 
61.. Bos, 'Van periferie naar centrum', m.n. 85-86. 
62.. Van Lennep, Late regenten, 60-61. 
63.. Schijf komt tot deze opsomming door te onderzoeken welke personen in dat jaar twee of meer topfuncties (directeur, 

commissariss en vergelijkbare posities) vervulden in grote Nederlandse ondernemingen. De lijst is dus geen uitputtende 
opsommingg van alle machtige personen in het bedrijfsleven in die tijd, maar geeft wel een duidelijk inzicht in de 
heersendee machtsverhoudingen daarin. Schijf, Netwerken van een financieel-economische elite. 

64.. Deze hypothese is eerder opgeworpen, maar bij mijn weten nooit onderzocht, door Klein, 'Traditionele ondernemers en 
economischee groei'. 

65.. Smits, Economische groei en structuurveranderingen, 270. 
66.. Bronnen: Bijlage 1, Lijsten 1.1 en 1.2 
67.. De Hen, 'De industrialisatie van Nederland', 6-8. 
68.. Van Schelven, 'Schering en inslag'. 
69.. Ibidem, 22-26. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 74-81 en 201-204. Hospers, 'De NHM en de Twentse 

textielindustrie'. . 
70.. Van Schelven, 'Schering en inslag', 22-24. 
71.. Zie voor de sociale achtergrond van deze ondernemers de Lijst LI en 1.2 in Bijlage 1. 
72.. Zie b.v.: Trompetter, 'Politieke activiteiten van Twentse textielondernemers*. 
73.. Zie Lijst 1.1 in Bijlage 1. 
74.. Voor de familie-Stork: Stork, Geslacht Stork. Nederland's patriciaat, N°. 10. Voor de innige contacten van de familie 

Storkk met verschillende aanzienlijke Hollandse families o.a.: Mees, Man van de Daad. Zie ook de lijsten van de 
financieel-economischefinancieel-economische elite in 1886 en 1902, waarop zowel Charles Theodorus en Dirk Willem voorkomen (Lijsten 1.1 
enn 1.2 in Bijlage 1). 

75.. De Vries, Electoraat en elite, 91. 
76.. Een anonieme tijdgenoot, geciteerd bij Bruin, Herenwereld ontleed, 10. In haar boek Leven op stand schrijft I. Montijn, 

datt er in 'hogere kringen' een algemeen dédain bestond voor geld (p. 21). In zijn algemeenheid lijk t mij deze observatie 
niett juist. Geld was in deze kringen verwerpelijk, wanneer het op een 'onjuiste' manier was verkregen of op te opzichtige 
wijzee werd besteed Wat 'te opzichtig' was wordt door Montijn in haar boek overigens prachtig beschreven aan de hand 
vann een aantal voorbeelden. 

77.. Voor kredieten van Hollandse bankiershuizen kwamen deze ondernemers meestal niet in aanmerking. Tot voor enkele 
jarenn werd aangenomen dat dit voor alle Nederlandse industriëlen gold. Volgens auteurs als Brugmans en De Jonge was 
dezee weigering dan ook een van de belangrijke oorzaken voor de vertraging van de Nederlandse industrialisering. Recent 
iss dit beeld onder anderen door Jonker overtuigend bekritiseerd. Volgens hem is tegenover ieder voorbeeld van 
weigeringg een voorbeeld van toekenning te plaatsen en speelden andere factoren een veel belangrijkere rol. Jonkers 
voorstellingg van zaken is echter te algemeen: uit de voorbeelden die hij zelf aandraagt blijkt wel dat het vooral aan de 
handell  en scheepvaart gelieerde sectoren waren die voor financiering in aanmerking kwamen. Andere industrieën en 
voorall  de industrieën die voor de binnenlandse markt produceerden en gebaat waren bij protectionistische maatregelen 
lijkenn weldegelijk grote moeite te hebben gehad met het verkrijgen van langlopende kredieten. Zie bijvoorbeeld: De 
Hen,, Actieve en re-actieve industriepolitiek. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. De Jonge, Industrialisatie in 
Nederland.Nederland. Jonker, 'Lachspiegel van de vooruitgang'. 

78.. Weber, Wirtschqftsgeschichte, 238, mijn vertaling, mh. 
79.. Ibidem, 239, mijn vertaling, mh. 
80.. Collins, Max Weber, 83 e.v. 
81.. Weber, Wirtschqftsgeschichte, 23%. 
82.. Idem, Wirtschaft und Gesellschqfi, 95-97, en 642-650. Zie ook: Gerth & Wright Mills, 'Introduction: The Man and His 

Work',, 66-67. 
83.. Collins, Weberian Sociological Theory, 21-26. 
84.. Zie b.v.: Giddens, Thought of Max Weber, 44-45. 
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85.. Weber, Protestantische Ethik. 
86.. Mem, Wirtschqftsgeschichte, 239-240. Zie voor een vergelijkbare opsomming: Idem, Wirtschqft und Gesellschqft, 31-

121,, m.n. 94-95. Overigens onderscheidt Weber zes kenmerken en niet vijf. Twee van deze kenmerken zijn in de tekst 
echterr samengevoegd. 

87.. In zekere zin is dus ook het rationele kapitalisme een vorm van politiek kapitalisme. Het voortbestaan ervan is immers 
afhankelijkk van een specifieke politieke constellatie. Het grote verschil met andere vormen is echter gelegen in de 
formelee afwezigheid van privileges en monopolies: iedereen is in principe vrij goederen en diensten te produceren, 
verhandelenn en verwerven. In de praktijk is het tijdstip waarop deze vrijheid wordt gesanctioneerd natuurlijk van grote 
betekenis,, omdat de eerder genoten privileges sommigen een voorsprong geven die later moeilijk is in te lopen. Zo 
beschouwdd brengt paradoxaal genoeg niet elke 'liberalisering' de vrije markt dichterbij en kan zij dus een wapen zijn 
voorr hen die de ontwikkeling van een vrije markt juist willen beletten. 

88.. Weber, Wirtschqftsgeschichte, 240. 
89.. Zie voor het 'moderne' karakter van de economie van de Republiek: Hoofdstuk 2, noot 2. 
90.. Weber, Wirtschqft und Gesellschqft, 538, mijn vertaling, mh. 

Notenn bij Hoofdstak 4 
1.. De titel van dit hoofdstuk is ontleend van Jacques de Kadt. In een gelijknamig essay uit 1936 bespreekt De Kadt de visie 

vann Johan Huizinga op de dreigende ondergang van het 'deftige conservatief-liberalisme' als gevolg van de opmars van 
hett fascisme in Nederland in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het essay is afgedrukt in: Brands, Havenaar & 
Tromp,, J. de Kadt - De deftigheid in het gedrang. 

2.. Algemeen Handelsblad, ochtendblad, 25 augustus 1885. 
3.. De Amsterdammer, ochtendblad 27 augustus 1885. 
4.. De Rooy, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, (Bussum, 1971), 39. 
5.. Bruin, Herenwereld ontleed, 28. 
6.. De Rooy, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, 56-91. 
7.. De Jonge, 'Economisch leven in Nederland', 40. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 288-290. 
8.. Ibidem, 290-305. Van Tijn, 'Sociale leven in Nederland', 82-83. 
9.. De Jonge, 'Economisch leven in Nederland', 43. 
10.. Van Tijn, 'Negentiende eeuw', 234-239. 
11.. Idem, 'Sociale leven in Nederland', 82-83. 
12.. Giele, Kwaad levert, deel 1, xviii . 
13.. Ibidem, xxiü. Zie voor de levensomstandigheden in de Jordaan: De Rooy, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, 56-

57.. Voor dezelfde ontwikkeling in Rotterdam: Van Dijk, Rotterdam 1810-1880, 202-203. Manneke, Uit oogpunt van 
policie,policie, 50-55. 

14.. De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 25. Nog in 1899 leefde in Rotterdam 58 procent van de bevolking in 
eenn eenkamerwoning (landelijk: 23 procent). Hintzen, Rotterdam en de eeuw van het goede geweten, 223. 

15.. Bouman & Bouwman, Groei van de grote werkstad, 31. Bouman en Bouman tekenden aan het begin van de jaren vijfti g 
vann deze eeuw de ervaringen op van een aantal personen die zich aan het einde van de negentiende enn het begin van de 
twintigstee eeuw in Rotterdam hadden gevestigd. 

16.. Ibidem, 32. 
17.. Giele, Kwaad leven, I, xxiv-xxv. 
18.. Van Tijn, 'Sociale leven in Nederland', 92. 
19.. Van Genabeek, Met vereende kracht risico's verzacht, 126-132. 
20.. Hueting, De Jong & Neij, Naar groter eenheid, 16-17. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, 16-17. 
21.. Voor Patrimonium: Ibidem, 19-20. Van Tijn, 'Sociale leven in Nederland', 92-93. Voor de vroege katholieke 

arbeidersbeweging:: Ubink, 'Katholieke arbeidersorganisaties'. 
22.. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, 19-20. 
23.. 'Verslag en mededeelingen aangaande de St Josephsgezellenvereniging*  (1870), geciteerd bij: Ubink, 'Katholieke 

arbeidersorganisaties',, 49. 
24.. Zie bijvoorbeeld: Van Tijn, 'Progressief-liberalen in Nederland', 184-188. 
25.. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, 95-%. 
26.. De Rooy, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, passim, dit citaat 90. 
27.. Van Tijn, 'Moderne klassebewustzijn', 40. 
28.. Zo schrijft Brugmans over Amsterdam: 'in deze jaren kwam er toch iets geheel anders over de massa, een beginnend 

principieell  verzet tegen de bestaande maatschappelijke orde als zodanig'. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, deel 
6,, 157. 

29.. Tot halverwege de jaren tachtig was van liberale /rar/r/vorming in de huidige betekenis van het woord nog geen sprake. 
Ziee de volgende paragraaf. 

30.. Zie voor de sociaal-liberalen en hun opvattingen: Taal, Liberalen en Radicalen, 15-42. Dudink, Deugdzaam liberalisme. 
31.. Zie voor het Comité: Van Tijn, 'Progressief-liberalen in Nederland', 184-188. 
32.. Dudink, Deugdzaam liberalisme, passim. Taal, Liberalen en Radicalen, 39-42. 
33.. Seeker, 'Tak van Poortvliet', 67. 
34.. Voor biografische gegevens van de sociaal-liberale leiders: Biografisch woordenboek van Nederland, Biografisch 

woordenboekwoordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, Taal, Liberalen en Radicalen, 30-39 en de 
verschillendee bijdragen in: Van der List & Van Schie, Van Thorbecke tot Telders. 

35.. Van Riel karakteriseert de nieuwe kiezers als volgt: 'Veelal een paar jaar H.B.S., een bescheiden kennis van vreemde 
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talenn en het ontbreken van geschikte functies, enigermate redelijk betaald, voor dit tot bescheiden pretenties aanleiding 
gevendd niveau van opvoeding en ontwikkeling'. Van Riel, Nederlandse liberalisme, 109. Zie ook: Stuurman, Verzuiling, 
kapitalismekapitalisme en patriarchaal, 125-129. 

36.. Strikt genomen is deze karakterisering van het Réveil niet geheel juist, althans niet compleet- Volgens D. Bos was de 
Réveill  beweging gekant 'tegen de gevoelsarmoede van het verlichtingsgeloof- maar ook van de traditionele orthodoxie'. 
Inn zin bestond er paradoxaal genoeg een zekere verwantschap tussen de Réveilbeweging en de zogenoemde 'Groninger 
Godgeleerden',, een tamelijk vrijzinnige stroming in de Hervormde Kerk in de eerste helft van de negentiende eeuw. Bos» 
InIn dienst van het Koninkrijk, o.a. 136-138, dit citaat 459. 

37.. E. Kluit noemt verder nog de volgende aristocratische families die via één of meer telgen bij de Réveil beweging waren 
betrokken:: Amsterdam: Boissevain, De Clercq, Van Eeghen, Gildemeester, Hartsen, Hooft Graafland, Koenen, Van 
Lennep,, Van Loon, De Marez Oyens, Van Marselis Hartsinck, Oyens, Teding van Berkhout, Waller, Westendorp, 
Willink ;; Rotterdam: Bichon van üsselmonde, Messchert, Van Oordt, Van Vollenhoven, Van Zuylen van Nijevelt; Den 
Haag:Haag: Van Bylandt, Elout van Soeterwoude, Gevers, Van Houvcn, Van der Kemp, Mackay, De Money, Slingendonck. 
Kluit ,, Protestantse Réveil in Nederlanden daarbuiten, passim. 

38.. Van Maarseveen, Nicolaas Gerard Pierson, 8-10. 
39.. Onder deze niet-Hollandse aristocraten bevonden zich onder anderen telgen uit de volgende geslachten: Gelderland: 

Aylvaa van Pallandt, Berch van Heemstede, Borch van Verwolde, Brantsen (van Wielbergen en B. van Zijp), Van Lynden 
(vann Sandenburg), Mackay. Overijssel: Van Dedem. Friesland: Van Asbeck, Van Heemstra. Groningen: De Savornin 
Lohman,, Thomassen a Thuessink. Zeeland: De Brauw, De Jonge. De namen: Reinsma, 'Invasie der kerkelijken', 
Bijlage.. De plaats van herkomst van de Kamerleden of de 'staroplaats' van hun respectieve familie is telkens ontleend 
aann Neder land's adelboek en Nederland's patriciaat. 

40.. De nieuwe grondwet gaf kerkgenootschappen de vrijheid zelf kerkordelijke bepalingen op te stellen ofte wijzigingen. 
Dee democratisering van de Hervormde Kerk was het resultaat van de herziening van het Algemeen Reglement in 1852. 
Bos,, In dienst van het Koninkrijk, 251. 

41.. Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 372. 
42.. Ibidem, 379-380. 
43.. Inmiddels had zich ook een deel van de zogenaamde 'Afgescheidenen' bij de antirevolutionairen aangesloten. Deze 

groepp van voornamelijk 'kleine luyden' hoofdzakelijk afkomstig uit het noorden van het land had vanwege haar 
orthodox-religieuzee opvattingen de Nederlands-hervormde Kerk al in 1834 de rug toegekeerd. Bos, In dienst van het 
Koninkrijk,Koninkrijk, 120-121 en passim. 

44.. Het petitionnement was georganiseerd in samenwerking met de katholieken, die echter ondanks hun veel grotere 
'potentieel'' - ruim tweevijfde van de totale Nederlandse bevolking was katholiek - 'slechts' 164 duizend 
handtekeningenn wisten op te halen. Oud, Honderd jaren, 110. 

45.. Taal, Liberalen en radicalen, 85. Bymholt, Geschiedenis der arbeidersbeweging, 364-365. 
46.. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, deel 1, 694-695. 
47.. Om een snelle uitbreiding mogelijk te maken, maar uitputtende debatten te vermijden, werd een bijzonder artikel in de 

Grondwett opgenomen, dat vanwege zijn rekbaarheid in de wandelgangen het 'Caoutchouc-artikel' werd genoemd. Het 
artikell  kende het kiesrecht toe aan 'mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die door de kieswet te bepalen 
kentekenenn van geschiktheid en maatschappelijke welstand' bezaten. Om een nadere invulling te geven aan dit artikel 
werdd een voorlopig kiesreglement ingevoerd, dat het kiesrecht, net als vóór de Grondwetswijziging, aan een census 
bond,, zij het een lagere dan voorheen. Oud, Honderd jaren, 135. 

48.. De Vries, 'Censuskiesrecht', 213-216. 
49.. Volgens Oud vormden de liberalen in deze periode 'een eenheid in het negatieve. Zij zijn antiklerikaal en 

antisocialistisch,, maar daarmee is ook alles gezegd Vooruitgang en behoud zijn in hun rijen in allerlei schakering 
vertegenwoordigd.'' Oud, Honderd jaren, 141. 

50.. In de jaren tachtig groeide het aantal afdelingen van Patrimonium in Friesland explosief: van 9 in 1886 naar 29 in 1891. 
Daarmeee werd Friesland het belangrijkste steunpunt voor de vakbond. Kruithof; 'Trouw aan het beginsel', 372. 

51.. Kuiper schrijft hierover: 'In de jaren 1880 vond er een ware uittocht der gegoeden plaats en werden'de kasteelen 
ontruimd,, de magazijnen gesloten, de fornuizen gedoofd.' Kuiper, Adel in Friesland, 403. 

52.. Langeveld, 'Protestantsche christenen', 118-120. Litten, 'Geografische verdeeling der politieke partijen', 50-51. 
53.. Kater geciteerd bij: Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, 63. 
54.. De belangrijkste concessie was de erkenning onder voorwaarden van het stakingsrecht van arbeiders. Op verschillende 

terreinenn werd een beslissing echter uitgesteld. Langeveld, 'Protestantsche christenen*. Meer over dit congres in § 5.4. 
55.. Oud, Honderd jaren, 152. Zie voor een uitgebreid verslag van de perikelen rond het ontwerp-kieswet-Tak van Poortvliet' 

Vann Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, IL 1 -76 en Taal, Liberalen en radicalen, 230-318. 
56.. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, IL 76n. De ondertekenaars van het Manifest waren: W.G. baron 

Brantsenn van de Zijp, W.K.F.P. graaf van Bylandt, A. baron van Dedem, G. baron van Dedem, B.J. baron Lintelo de 
Geerr van Jutphaas, U.H. Huber, Jhr A.F. de Savornin Lohman, JE. baron Mackay, T.P. baron Mackay, J.E.N, graaf 
Schimmelpenninckk van der Oye. Het Manifest is afgedrukt in De Standaard, 28 maart 1894. 

57.. Taal, Liberalen en radicalen, 330-350. Zo schoof bijvoorbeeld de Rotterdamse kiesvereniging 'Vooruitgang' R.P. Mees, 
G.H.. Hintzen, A. Plate, W.A. Viruly Verbrugge en zelfs de Amsterdammer J.G. Gleichman naar voren, allen afkomstig 
uitt vooraanstaande handels- en bankiersgeslachten. Ibidem, 343. 

58.. Koetsveld, 'Christelijk Historische Unie'. Suttorp, De Savornin Lohman, 117-120 en 202-208. 
59.. Ter Spill, 'Vrij-liberale partij'. Van Schie, 'Bond van Vrije Liberalen'. 
60.. Stuurman, Wacht op onze daden, 89-93. Desondanks bestonden er tussen de verschillende groepen natuurlijk 

aanzienlijkee machtsverschillen (nationale vs. gewestelijke elites, gewestelijke vs. lokale elites, etc.) die inderdaad tot de 
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belangrijkstee onderliggende oorzaken van de strijd gerekend konden worden. Zie voor de strijd tussen aristocraten en 
democraten,, en de in veel gevallen vage betekenis van deze begrippen in de jaren tachtig en negentig van de achttiende 
eeuww o.a. Klein, Patriots republikanisme, m.n. 227-258. Zie ook: Schama, Patriotten en bevrijders en De Wit, Strijd 
tussentussen aristocratie en democratie. De Wit trekt de tegenstelling tussen aristocraten en democraten door tot de 
Grondwetswijzigingg van 1848. Bij hem (en in zekere zin ook bij Schama) is niet geheel duidelijk of de aristocraten nu 
wèll  of niet gelijk te stellen waren aan een specifieke sociale categorie. 

61.. Ten onrechte meent Stuurman dat aan het gebruik van deze oude begrippen in deze periode een einde kwam ( Wacht op 
onzeonze daden, m.n. 283-318). Dit gold wellicht voor de politiektheoretische verhandelingen die in zijn studie centraal 
staan,, maar niet voor de dagelijkse politieke praktijk. 

62.. 'Manifest der Oud-Liberalen',, afgedrukt in: Nieuwe Rotterdamsche Courant,, 18 februari 1905. 
63.. Zie voor een beschrijving van de districten de jaargangen van Parlement en kiezer. 
64.. Uit onderzoek van Stuurman blijkt dat de CHU in de jaren tien de meeste stemmen (40 procent of meer) kreeg in de 

volgendee districten: Harlingen, Franeker, Dokkum, Meppel, Zwolle, Apeldoorn, Haarlem, Katwijk, Bodegraven, 
Schiedamm en Goes. Hoewel het ook hier veelal om oude, maar tweederangs handelssteden gaat, ziet Stuurman in deze 
verdelingg van CHU-bolwerken echter 'geen duidelijk geografisch patroon'. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en 
patriarchaat,patriarchaat, 264-265. 

65.. Zie Bijlage 1, Lijsten 2.1 en 3.1. 
66.. 1894: Handelingen, IL 'Leden van de Tweede Kamer', 1894-1895, 1895-1896 en 1896-1897. Taal, Liberalen en 

radicalen.radicalen. 1897-1918: Parlement en kiezer, 1914-1915. 
67.. Zie bijvoorbeeld: Verwey-Jonker, 'Emancipatiebewegingen'. Van Doorn, 'Emancipatie der Nederlandse rooms-katho-

lieken'.. Goddijn, Katholieke minderheid en protestantse dominant. Thurlings, Wankele zuil. 
68.. Bosch, 'Aristocratische levensvormen'. Voor het nog altijd grote landbezit van deze Limburgse edelen in de tweede helft 

vann de negentiende eeuw: Van der Wielen, 'Sociale toestanden ten plattelande', 441-442. Kikkert, Geen revolutie in 
Nederland,Nederland, 114-115. 

69.. Ibidem, 114. 
70.. Anders dan bij de beide andere nog te bespreken katholieke aristocratieën had dit echter niet geleid tot een economische 

integratiee van Limburgse adel in de nationale economische elite. Zo komt in de lijsten van de financieel-economische 
elitee van 1886 en 1902 geen enkele Limburger voor. Zie Bijlage 1, Lijsten 1.1 en 1.2. 

71.. Duyvendak, Rooms, rijk  en regentesk, passim. 
72.. Uitzonderingen vormden een aantal enclaves die niet onder gezag stonden van de Staten-Generaal en waarin een aantal 

katholiekee families (o.a. Verheijen, De la Court en Borret) al vóór 1795 tot de politieke bovenlaag behoorden. Ibidem, 
98-99. . 

73.. Ibidem, passim. 
74.. Tijdens de Opstand hadden de katholieken een belangrijke rol gespeeld in het verzet tegen de Spanjaarden. De 

burgemeesterr van Haarlem tijdens het Beleg van de stad in 1573, Pieter Kies, was zelfs een belijdend katholiek geweest. 
Vann Lennep, Late regenten, 223. 

75.. Van der Ree-Scholtens, Geschiedenis van Haarlem, m.n. 202-206, 365-367 en 514-516. 
76.. Door het ontbreken van een omvangrijke katholieke achterban in het overwegend protestantse westen van het land was 

dee toegang tot het parlement voor de Hollandse katholieke aristocraten aanvankelijk een probleem. Naarmate de 
katholiekee volksvertegenwoordigers zich in de tweede helft van de negentiende eeuw meer en meer als aparte politieke 
groeperingg gingen profileren werden voor de Hollandse aristocraten echter met enige regelmaat enkele zetels in 'zekere' 
Brabantsee districten ingeruimd. Van Kempen, 'Een consoliderend gewest', 46. Zie ook Bijlage 1, Lijst 3.4. 

77.. Zie Bijlage 1, Lijst 1.2. Bij de berekening van het percentage katholieken zijn de ondernemers waarvan de godsdienst 
onbekendd was niet meegeteld. 

78.. Schijf, Netwerken van een financieel-economische elite, Bijlagen 1, 2 en 3. 
79.. Van Lennep, Late regenten, 222-228. Op de ledenlijst van het gilde, die in 1955 door de katholieke, Hollandse 

aristocraatt H.F. Heerkens Thijssen (die zelf evenals zijn vader gildelid was) werd gepubliceerd, prijkt een groot aantal 
namenn van vooraanstaande personen. De hieronder vermelde personen waren lid van het St Jacobsgjlde in Haarlem én 
warenn volksvertegenwoordiger en/of behoorden tot de financieel-economische elite in 1886 en/of 1902. Achter de namen 
vann deze personen is steeds hun woonplaats vermeld. Achter de namen van de katholieke Tweede Kamerleden is tevens 
hett district vermeld waarin zij werden gekozen en, indien bekend, hun (voormalig) beroep. Rooms-katholieken: Tweede 
Kamerleden:: C.C.M.H. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky [Roermond, Kamerlid voor Sittard], D.A.P.N. Kooien 
[Denn Haag, Kamerlid voor Grave (Brabant), advocaat &  schoolopziener], L.P.M.H. baron Michiels van Verduijnen [Den 
Haag,, f.e.-elite 1902, Kamerlid voor Breda, secretaris-generaal Hof van Arbitrage, commissaris diverse ondernemingen], 
E.R.H.. Regout [Den Haag, Kamerlid voor Helmond], A.B.G.M. van Rijckevorsel [Den Haag, Kamerlid voor 
Oosterhout,, commissaris diverse ondernemingen], H.J.A.M. Schaepman [Utrecht, Kamerlid voor Almelo, priester], 
J.T.M.. Smits van Oyen [Eindhoven, Kamerlid voor Eindhoven], Jhr. V.E.L. de Stuers [Den Haag, Kamerlid voor Weert, 
advocaatt & ambtenaar], L.F.J.M. baron van Voorst tot Voorst [Velp, Kamerlid na afschaffing districtenstelsel}. Eerste e 
Kamerleden:: Jhr H.P.C. Bosch van Drakestein [Nieuw-Amelisweerd], Jhr P.J.J.S.M, van der Does de Willebois [Den 
Bosch],, J.N.J.E. Heerkens Thijssen [Haarlem, commissaris, later commissaris-voorzitter van de Centrale Werkgevers 
Risicobank],, W.M. van Lanschot [Vught], Jhr G.A.H. Michiels van Kessenich [Reymersbeek], L.H.W. Regout [Rome], 
Jhrr F.X.A. Verheven [Den Bosch], J.J.G. baron van Voorst tot Voorst [Arnhem], W.S.J. Waterschoot van der Gracht 
[Scheveningen].. Conservatief-liberalen: Tweede Kamerleden: W.H. de Beaufort [Leusden, f.e.-elite 1886 en 1902], Jhr 
J.. Röell [Den Haag], Jhr F.W. van Styrum [Haarlem]. Eerste Kamerlid: E.N. Rahusen [Amsterdam, f.e.-elite 1886 en 
1902].. CHU: Tweede Kamerleden: Jhr J.E. Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht [Utrecht, f.e.-elite 1902], F.D. 
graaff  Schimmelpenninck [Baarn]. Eerste Kamerlid: Jhr N.C. de Gijselaar [Wassenaar]. ARP: Tweede Kamerlid: Th. 
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Heemskerkk [Utrecht]. Overigen financieel-economische elite 1886 en 1902: C.RB. Boot Pen Haag], Jhr J.W.M. 
Schorerr [Middelburg], G. van Tienhoven [Amsterdam] en F.Th. Westerwoudt [katholiek, Amsterdam]. Bronnen: leden 
vann het gilde: Heerkens Thijssen, 'Geschiedenis van het Haarlemse St. Jacobsgilde', 100-146. Bijzonderheden 
katholiekee Tweede Kamerleden: Parlement en kiezer. Zie voor alle overige gegevens Bijlage 1 van dit boek. 

80.. WHlox, Schaepman als staatsman, deel 2: 491-509 en deel 3: 7-51. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, dit citaat 
451. . 

81.. De interpretatie die onder anderen A. Lijphart en H. Daalder hebben gegeven van de rol die de confessionele elites in het 
process van verzuiling hebben gespeeld is dan ook niet geheel juist. Beide auteurs menen dat de verzuiling door deze 
elitess werd gewild en actief en welbewust werd nagestreefd. Daalder gaat zelfs nog een stapje verder. Hij beschouwt met 
namee de confessionele elites als de dragers van een cultuur van 'plooien en schikken', die in de Republiek zou zijn 
ontstaann als reactie op de grote religieuze verdeeldheid in de eeuwen na de Reformatie. Toen deze verdeeldheid in de 
tweedee helft van de negentiende eeuw opnieuw opspeelde zou de strijd tussen de verschillende religieuze 
bevolkingsgroepenn door de elites op de oude vertrouwde wijze zijn 'gepacificeerd' door tedere groep de mogelijkheid en 
dee financiën te geven om haar eigen doelen te verwezenlijken. Maar lang niet de gehele confessionele elite was 
voorstanderr van de verzuiling. Dit gold bijvoorbeeld voor de aristocraten van de CHU, die het bestaan van strikt 
confessionelee partijen in de Nederlandse politiek als een tijdelijk verschijnsel beschouwden. De vorming daarvan was 
volgenss hen slechts nodig geweest om de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs af te dwingen. Wanneer de 
Schoolstrijdd eenmaal zou zijn opgelost, zo verklaarde bijvoorbeeld hun leider Jhr. A.F. de Savornin Lohman al in 1886 
inn de Tweede Kamer, zouden zich 'op natuurlijke wijze partijen vormen ter oplossing van de strijd der verschillende 
maatschappelijkee belangen, die dan weer op den voorgrond zullen kunnen treden' (Oud, Honderd jaren, 132). Volgens 
M.. Duyvendak was een belangrijk deel van oude katholieke elite van Noord-Brabant zelfs tegen de verzuiling van het 
onderwijss - toch een van de pijlers van de confessionele strijd. Duyvendak, Rooms, rijk of regentesk, 148-162. 

Notenn bij Hoofdstuk 5 
1.. Rimlinger, Welfare Policy, 112-122. 
2.. Recht voor allen, 21 april en 26 mei 1883. 
3.. Zie bijvoorbeeld: Van Holthoon, 'De armenzorg in Nederland'. 
4.. Giele, Kwaad leven, passim. Voor het verband tussen de sociale onrust en de parlementaire enquête: Taal, Liberalen en 

radicalen,radicalen, 119-120. 
5.. Giele, Kwaad leven, xii . 
6.. Maarseveen, 'N.G. Pierson', 105. Idem, Nicolaas Gerard Pierson. Voor zijn aanzien in hoogste kringen: 200-204. Te 

Velde,, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 138-140. 
7.. Pierson, Sociale quaestie,, 24. 
8.. Ibidem, 29. 
9.. Ibidem, 28. 
10.. Pierson, 'Regeling van ons armwezen', xlii-xlix . Voor Piersons sociale activiteiten: Van Maarseveen, Nicolaas Gerard 

Pierson,Pierson, m.n. 121-123 en 159-173. 
11.. De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 147-148. 
12.. Smissaert, Aandeel van den Staat in de verzorging der armen, 143. Zie voor Smissaert: Biografisch Woordenboek van 

Nederland,Nederland, I, 552-553. 
13.. Geciteerd bij: De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 148. 
14.. Voor Liefdadigheid Naar Vemogen: Fuchs, Amsterdamse liefdadigheid, 50. Zie ook de in dit boek afgedrukte 

ledenlijsten.. Van Loo, 'Den arme gegeven... ', 72-73 en passim. De Rooy, 'Armenzorg in Nederland', 99-101. 
15.. De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 148. 
16.. Van Loo, 'Den arme gegeven...', 65-70. Van Holthoon, 'Armenzorg in Nederland', 181-184. 
17.. Zie b.v. De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid 
18.. Van Loo, 'Den arme gegeven...', 130-134. 
19.. Dit alles neemt niet weg dat met de nieuwe, geïndividualiseerde methode van bedeling die arminstellingen als 

Liefdadigheidd Naar Vermogen hanteerde, mede de basis werd gelegd voor het twintigste-eeuwse 'maatschappelijk 
werk'.. Meer hierover in Hoofdstuk 13 van dit boek. Zie ook: De Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 169-
174. . 

20.. De term 'beschavingsoffensief is geïntroduceerd door P. de Rooy als noemer voor het veelomvattende streven van 
allerleii  groepen en organisaties naar 'heropvoeding' van de armen en arbeiders in Nederland in de tweede helft van de 
negentiendee eeuw. De Rooy spreekt overigens van een 'burgerlijk beschavingsoffensief. De Rooy, 'Armenzorg in 
Nederland',, 98-99. 

21.. Van Genabeek, Met vereende kracht risico 's verzacht, 82-87. Als voorbeeld van deze beschermde beroepen noemt Van 
Genabeekk dragers, meters en wegers, die vanwege hun bijzondere positie dikwijls bij lokale overheden in vaste dienst 
waren.. Ibidem, 84-85. 

22.. Ibidem en idem, 'Dwang en vrijwilligheid'. 
23.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 135. 
24.. Van Genabeek, Met vereende kracht risico 's verzacht, 94-102. 
25.. Zie voor de oorsprong van deze commerciële verzekeraars: Schwitters, Risico 's van de arbeid, 31-36. 
26.. F. Verstijnen (1897), genoemd bij De Vries, Ongevallenwet 1901, 65, noot 226. Voor buitenlandse maatschappijen was 

dee Nederlandse markt volgens W. de Vries te klein en dus minder aantrekkelijk. Ibidem, 69. 
27.. Door gebrek aan medewerking kon de commissie niet tot een exacte telling komen. Desondanks noemde zij in het 

rapportt het totaal aantal van 543, waarvan 'de grootste helft' bestond uit onderlinge fondsen. Maatschappij tot Nut van 't 
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Algemeen,, Ziekenfondsen in Nederland, 9-10. 
28.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 139-140. 
29.. Ibidem, 133,143 en 154-158 
30.. Bekaar & Struve, Nijverheidsstatistieken, als weergegeven in: Van Genabeek, 'Fabrieks- en bedrijfstakfondsen', 351. 
31.. Voor werklieden in de scheepvaart voorzag de wet in een extra mogelijkheid om de financiële schade van een ongeval 

opp de patroon te verhalen. Zie voor bijzonderheden § 9.3 van dit boek. 
32.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, U-12 en 185-201. 
33.. Van Genabeek, 'Fabrieks- en bedrijfstakfondsen', 352. 
34.. De gebruik hier en in het vervolg van dit boek met opzet de term 'ondernemingskassen' of '-fondsen' en niet 

'^rfefokassen',, zoals gebruikelijk is, om de indruk te vermijden dat alleen industriële bedrijven over dergelijke 
instellingenn beschikten. 

35.. Van Genabeek, 'Fabrieks- en bedrijfstakfondsen', dit citaat 362. Zie ook: idem, Met vereende kracht risico 's verzacht, 
213-246.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 143-178. 

36.. Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid, 1890, 1892, 1894 en 1895/1896. 
37.. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 162. 
38.. Dudink, Deugdzaam liberalisme, 117. Voor Van Markens sociale arbeid: Kleij, Sociaal ondernemerschap. Wennekes, 

Aartsvaders,Aartsvaders, 141-195. 
39.. Van Marken, / 'Organisation Sociale, Introduction. 
40.. Van Genabeek, Met vereende kracht risico 's verzacht, 226. 
41.. Van Genabeek, 'Fabrieks en bedrijfstakfondsen', 355. Van Genabeek schrijft deze sterke groei overigens toe aan de 

stijgingg van het aantal werklieden dat werkzaam was in de nijverheid en de sterke ontwikkeling van het midden- en 
grootbedrijf.. Voor het directe verband tussen deze factoren levert hij echter geen aanwijzingen. Aannemelijker is naar 
mijnn opvatting dat de keuze voor de inrichting van een ondernemingskas in veel gevallen een strategische was. Zij was 
eropp gericht ingrijpen van de wetgever te voorkomen. Verschillende werkgevers zouden dit later ook toegeven. 

42.. De werkmansbode, 'Over bescherming van werklieden tegen ongelukken', Vul/41, 44 en 45 (11 oktober, 1 en 8 
novemberr 1884), dit citaat VHI/41. Zie ook: Idem, 'Verzekering', X/12 (20 maart 1886). 

43.. Heldts verzoek: Handelingen, 1885-1886, ü", 801; het antwoord van minister Gericke: ibidem, 804. Voor Gericke: 
NederlandNederland 's patriciaat, dl. 51 en Nederland 's adelboek, 1942. 

44.. Zie bijvoorbeeld Kerdijk, 'Ongelukken bij den arbeid'. Greven, 'Is het wenschelijk, ten bate der arbeiders 
dwangverzekeringg in te voeren'. Zie ook: Cort van der Linden, 'Aansprakelijkheid der werkgevers'. Idem, Richting en 
beleidbeleid der liberale partij, m.n. 212-218. 

45.. In 1886 werd door dit bestuur middels een brochure, die aan alle lokale kiesverenigingen werd toegestuurd, de kwestie 
vann de sociale verzekeringen voor het eerst voorzichtig aangekaart: Liberale Unie, Eenige vraagstukken van sociale 
wetgeving,wetgeving, m.n. 18-20 en 24-25. 

46.. Taal, Liberalen en radicalen, 124-125. 
47.. Verslag der commissie, 89, afgedrukt in: Giele, Kwaad leven, deel 3. 
48.. Zie de verklaring van Mackay bij de officiële presentatie van zijn kabinet: Handelingen vereenigde zitting der beide 

KamersKamers op Dinsdag den Isten Mei 1888, 1-2. 
49.. Zelfs over de vraag of de staat wel mocht ingrijpen om vrouwen te beschermen werd tijdens de behandeling van de wet 

inn de Tweede Kamer uitvoerig gedebatteerd. Uiteindelijk werd dit probleem opgelost door vrouwen te beschouwen als 
personaepersonae miserabiles, die niet geacht werden voor zichzelf te kunnen zorgen en dus de bescherming van de staat 
verdienden.. Kimman, 'Arbeidswet van minister Ruys van Beerenbroek'. 

50.. Ibidem, 186-187. 
51.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 1-2. 
52.. Proces-verbaal van het Sociaal Congres, De rapporteur voor dit onderwerp, J.H. de Waal Malefijt, schreef in zijn 

aanbevelingg (pp. 329-344, m.n. 335-340) nog dat moest worden overwogen de patroons verplicht te stellen hun 
werkliedenn tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen en ouderdom te verzekeren. De sectie die het onderwerp ter 
voorbereidingg op de plenaire behandeling (499-516) besprak kreeg van de voorzitter van de sectie, Jhr. A.F. de Savornin 
Lohman,, echter een lijst met gewijzigde stellingen voorgeschoteld, waarin Malefijts aanbevelingen weinig meer over 
was.. Aan het einde van de sectievergadering werd op voorstel van de aristocraat J. van Alphen en met instemming van 
Lohmann besloten het onderwerp van de agenda af te voeren, omdat de tijd voor diepgaande discussie zou ontbreken en 
hett Congres onbevoegd zou zijn zich over de kwestie uit te spreken. De vertegenwoordiger van de protestants-
christelijkee vakbond Patrimonium, K. Kater, ging hiermee akkoord op voorwaarde dat over de kwestie op het 
eerstvolgendee Sociaal Congres van de partij zou worden besloten. Tijdens de plenaire zitting van het Congres kwam de 
zaakk niet meer aan de orde, en ook in de 'Conclusion van het Congres' (144-145) ontbrak het onderwerp geheel. 

53.. Rerum Novarum, 59 en 71. Zie voor het onbestemde karakter van de encycliek: Righart, 'Rerum Novarum et 
antiquarum'. . 

54.. Taal, Liberalen en radicalen, 180-187. 
55.. Handelingen vereenigde vergadering der Staten Generaal, 1891-1892, 1-2. Bovendien was de sociale wetgeving in dit 

akkoordd ondergeschikt gemaakt aan de kiesrechtkwestie. Afgesproken was dat alleen verwerping van het 
kiesrechtontwerpp voor het kabinet reden zou zijn om af te treden. Oud, Honderd jaren, 150. 

56.. Staatscommissie-Rochussen, Eindverslag, 7. 
57.. De Vries, 'Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der arbeidswetgeving', deel 1, 216-218. Van Esveld, Lely en de 

socialesociale wetgeving, 404-405. 
58.. De rapporten van Van Leyden werden pas in 1923 openbaar gemaakt. Dit gebeurde onder aanmoediging van de 

toenmaligee minister van Arbeid, P.J.M. Aalberse, die volgens C.W. de Vries (die de 'Conclusiën' van Van Leyden in 
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datzelfdee jaar in Sociale voorzorg publiceerde) 'heeft geweten dat de geschiedenis der sociale wetgeving in Nederland 
leemtenn vertoont en door fabelen wordt verduisterd. Allereerst door positieve kennis van feiten en gebeurtenissen te 
verschaffenn kan de grondslag gelegd worden voor een ware beschrijving van het verleden waarop het heden steunt'. Met 
dee woorden 'leemten' en 'fabelen' zinspeelt De Vries waarschijnlijk op het constante beroep van de tegenstanders van 
staatsingrijpenn op de veronderstelde positieve ervaringen die in het buitenland met het particulier initiatiefin de sociale 
verzekeringenn waren opgedaan. In zijn onderzoeksverslagen uit 1892 ontkent Van Leyden deze positieve ervaringen nu 
juistt De Vries, 'Voorbereiding der sociale wetgeving', dit citaat 199, het wetsvoorstel 203-215. 

59.. Staatsalmanak. 
60.. In 1886 had Marez Oyens zich op de jaarvergadering van de Nederlandsche Juristen Vereeniging een tegenstander van 

verzekeringswetgevingg betoond. Volgens hem zou de positie van de arbeiders met een aanscherping van Art 1401-1403 
BWW voldoende zijn gewaarborgd (Schwitters, Risico 's van de arbeid, 244-269). En nog in januari van 1892 had hij de 
ledenn van de Christelijke Volksbond in Den Haag in een toespraak voorgehouden dat het particulier initiatief zich naar 
tevredenheidd ontwikkelde en staatsingrijpen dus onnodig was (De verzekeringsbode, W18, (1892), 144). 

61.. Van Esveld, Lefy en de sociale wetgeving, 404. 
62.. Staatscommissie^Rochussen, £"ufrerslag, 16-17. 
63.. De Vries, 'Voorbereiding der sociale wetgeving', 201. 
64.. Zie voor W.H. de Beaufort: Nederland 's patriciaat, dl. 49 en de lijsten van de financieel-economische elite in 1886 en 

19022 (Bijlage 1, Lijsten 1.1 en 1.2). 
65.. Handelingen, 1893-1894, II 294-298 (1 december 1893). 
66.. Ibidem, bijvoorbeeld de reacties van de liberalen Jhr A.P.C. van Karnebeek (306-308 en 363-365), R.P. Mees 

A.Rz.(341-343),, S. van Houten (306-308 en 363-365), W. van der Kaay (324-327) en Jhr J.W.H. Rutgers van Rozenburg 
(330-3322 en 353-354), de antirevolutionairen J.E.N, graaf Schimmelpenninck van der Oye (298-299) en &. baron 
Mackayy (365-366), en de katholiek B.M. Bahlmann (343-344). 

67.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 6. 
68.. Ibidem, 6-13. 
69.. Ibidem. De Vries, 'Bijdrage', H, 287-288. 
70.. Pijnacker Hordijk, Verslag. Voor het standpunt van de aristocraten in commissie: zie o.a, de aan het verslag toegevoegde 

nota'ss van Amsterdamse ondernemer R. W.J.C, van den Wall Bake en de Utrechtse hoogleraar J. baron d'Aulnis de 
Bourouill.. Voor het standpunt van de democraten: de bijdragen van de vakbondsleider B.H. Heldt en Utrechtse 
hoogleraarr H.B. Greven. 

71.. Vereeniging van het personeel van Gebr. Stork en Co. 
72.. Pijnacker Hordijk, Verslag, 295-306 en 419-421. 

Notenn bij Hoofdstuk 6 
1.. Oud, Honderd jaren, 155-160. 
2.. Zo is over de ontwerper van het wetsvoorstel, de liberale minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid P.W. van der 

Sleyden,, weinig bekend en over zijn beleid als minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid nog minder. Voor zover 
mijj  bekend bracht hij tijdens zijn ambtsperiode geen enkele wet van belang tot stand. De Unie-liberaal Van der Sleyden 
wass oud-hoofdingenieur van Rijkswaterstaat en had in de periode 1881-1888 het district Arnhem in de Tweede Kamer 
vertegenwoordigd.. Ook in deze functie had hij weinig van zich doen spreken. In het verslag van de parlementaire 
enquêtecommissie,, die in de jaren 1886-1887 onderzoek deed naar leef- en werkomstandigheden van werklieden en hun 
gezinnenn en waarin Van der Sleyden zitting had, komt zijn naam zelfs niet voor. Waarom deze onzichtbare man door de 
formateurr van het kabinet, Jhr. J. Röell, in deze politiek roerige tijden was gevraagd minister te worden is onduidelijk. 
(Dezee gegevens zijn afkomstig uit het persoonsdossier Van der Sleyden van de afdeling Parlementaire Geschiedenis van 
dee Universiteit Leiden. Met dank aan dr. W.P. Seeker). 

3.. Zie bijvoorbeeld: J.H.A. Schaper, 'De Ongevallenwet-1897', in: De sociaal-democraat, 13 maart 1897. 
4.. De Beaufort Vijftig jaren, deel 1,181. 
5.. Ibidem, 181-187. 
6.. Bijlagen, D 1897-1898, N°. 182. 
7.. Lely in de Memorie van Toelichting. Bijlagen, 1897-1898, II, N°. 182, 3. 
8.. Zie bijvoorbeeld voor het verzet tegen de opname van de zeelieden Brautigam, Langs de kades, 115-117. En voor de 

opnamee van de dienstboden: Poelstra, Luiden van een andere beweging. Tijdens de debatten over de Ongevallenwet in 
dee Tweede Kamer deed de democratische liberaal E. Fokker nog wel een poging de dienstboden in de wet opgenomen te 
krijgen.. De ontvangst van zijn amendement in Kamer was naar eigen zeggen echter 'verre van sympathiek'; het 
amendementt werd dan ook verworpen. Poelstra: '[DJe macht van het dienstbodehoudende gezinshoofd diende, zoals 
duidelijkk werd in de behandeling van de Ongevallenwet in de jaren negentig, te worden geëerbiedigd. Ingrijpen van de 
overheidd op zijn terrein zou zijn autoriteit aantasten en was daarom nog ondenkbaar'. Ibidem, 230-234, dit citaat 175. 

9.. A. Kuyper, 'Verzekering tegen ongevalsschade', De Standaard, 10,13, 15 en 17 juni 1898, dit citaat 10 juni. 
10.. 'Voorloopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs', Bijlagen, n, 1897-1898, N°. 182.5. De onderwerpen die in dit 

Voorloopigg Verslag worden aangesneden, de bezwaren die worden genoemd en zelfs de volgorde waarin dit gebeurt zijn 
vrijwell  hetzelfde als in Kuypers Standaard-artiketen. 

11.. Lely in de Memorie van Toelichting bij het nieuwe ontwerp. Bijlagen, 1898-1899, n, N°. 16.1; het nieuwe ontwerp- N° 
16.2. . 

12.. De Vries, Ongevallenwet 1901 1901, 84-92. 
13.. Adres Gebr. Stork & Co. aan de Tweede Kamer, Bijlagen, 1898-1899, IL N°. 16.7, adres 3. 
14.. In de Tweede Kamerdebatten over het ontwerp werd hierop door Lely bij herhaling gewezen. Ook hij had behoefte 
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gehadd aan overleg, maar hij wist niet tot wie of wat hij zich had moeten wenden. De Vries, Ongevallenwet 1901,93-94. 
15.. Ibidem, passim. 
16.. Hoe invloedrijk Mees was blijkt wel uit het feit dat hij na de verkiezingen van 1897 door Koningin-regentes Emma was 

gevraagdd een nieuw kabinet te formeren. Om gezondheidsredenen had hij deze opdracht echter geweigerd, waarna 
Piersonn tot formateur was benoemd. Mees, Man van de daad, 578-579. 

17.. Voor de briefwisseling tussen Stork en Mees: De Vries, Ongevallenwet 1901, 100-101, 103, 143-147 en 180-181. Voor 
dee briefwisseling tussen Stork en Pierson: ibidem, 101-106 en 115. Overigens geeft De Vries een andere uitleg aan de 
woordenn 'politieke zelfmoord' en, meer in het algemeen, aan de aanvankelijke weigering van het Pierson en het kabinet 
omm het ontwerp te wijzigen. Deze uitleg lijk t mij echter onjuist. Hierover later meer. 

18.. Zie voor een minutieuze reconstructie van Storks actie: ibidem, 89-115. 
19.. Deze adressen: Bijlagen, ü, 1898-1899, N°. 16.7. 
20.. De Valk & Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, deel 2, 584. 
21.. Lely in de Nota van Inlichtingen. Bijlagen, 1898-1899, IL N°. 16.6. 
22.. Ibidem. Volgens W. de Vries wees L«ly in de Nota van Inlichtingen de bezwaren van de ondernemers weliswaar van de 

hand,, maar nodigde hij de Tweede Kamer daarin tevens uit - De Vries spreekt van een 'verscholen aanbod' - om het 
wetsontwerpp zodanig te amenderen dat eigen uitvoering alsnog een plaats in de wet zou krijgen. Lely en het kabinet 
zouden,, aldus De Vries, zélf van een dergelijke wijziging hebben afgezien, omdat dit tot 'gezichtsverlies*  zou leiden. De 
argumentenn die De Vries voor deze interpretatie aanlevert zijn echter weinig overtuigend. Uit zijn eigen beschrijving 
blijktt bovendien dat het veronderstelde 'verscholen aanbod' in de Nota zó goed was verstopt, dat niemand - noch de 
werkgevers,, noch de Tweede Kamerleden - het opmerkte. Aannemelijker is naar mijn opvatting dat voor de sociaal-
liberalee ministers Lely en Goeman Borgesius en hun geestverwanten in de Tweede Kamer een wijziging van het ontwerp 
opp het punt van de uitvoering onaanvaardbaar was en dat de liberale aristocraten in en buiten het kabinet uit vrees voor 
eenn kabinetscrisis van een hardere opstelling afzagen. Dit laatste blijkt onder meer uit het stemgedrag van de liberale 
aristocratenn bij de behandeling van het eerste ontwerp in de Tweede Kamer: hoewel zij keer op keer benadrukten dat zij 
tegenn de door Lely voorgestelde uitvoeringsorganisatie waren (sommigen zelfs tegen iedere ongevaUenregeling), gaven 
zijj  er in meerderheid toch hun stem aan. Hoe belangrijk de uitvoeringskwestie voor de liberale democraten was blijkt 
tenslottee uit het feit dat hun uiteindelijke nederlaag op dit punt een van de belangrijkste redenen was om de Liberale 
Uniee in 1901 de rug toe te keren en een eigen partij op te richten. Meer hierover in Hoofdstuk 7. Zie voor dit laatste o.a. 
Taal,, Liberalen en radicalen. Zie voor de dreigende val van het kabinet-Pierson: Van Weideren Rengers, Parlementaire 
geschiedenis,geschiedenis, L 188-189. 

23.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 149-150. Zie voor Hovy: Biografisch Woordenboek van Nederland, HL 273-275. 
BiografischBiografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, Hl, 80-82. Voor de relatie tussen 
Hovyy en Kuyper: De Gaay Fortman, Architectonische critiek, 22. 

24.. Zie voor De Kruijff : Biografisch Woordenboek van Nederland, L 326-327. 'Mr H.P.L.C. de Kruijff Jr\ in: De 
Risicobank,Risicobank, W9, september 1911, 68-71. 

25.. Er is veel gespeculeerd over de vraag wie uiteindelijk als geestelijk vader van het 'Groot-Amendement' moet worden 
beschouwd.. De Vries meent dat Kuyper het amendement grotendeels zelfheeft bedacht en geschreven 'daarbij in zekere 
matee terzijde gestaan door Mr H.P.L.C. de Kruijf f en mogelijk door W. Hovy'. Mannoury komt na een juridische en 
stilistischee analyse van het amendement echter tot de conclusie dat de 'invloed van de grote ondernemers verre 
[overweegt]'.. Wie gelijk heeft zullen we waarschijnlijk nooit weten: Kuyper heeft over de affaire met niemand een 
woordd gewisseld (zelfs zijn naaste partijgenoten waren ook later niet van zijn samenwerking met de groep-Stork op de 
hoogte)) en De Vries heeft tijdens zijn diepgravende onderzoek noch in de archieven van Kuyper, noch in andere 
archievenn aanwijzingen voor samenwerking aangetroffen. De Vries, Ongevallenwet 1901,162-163 en 192-197, dit citaat 
197.. Mannoury, 'Groot-Amendement-Kuyper', 111. 

26.. Bronnen: Gaay Fortman, Figuren uit het Réveil. Kluit, Protestantse Réveil in Nederland. Maarseveen, Nicolaas Gerard 
Pierson.Pierson. Nederlands patriciaat. Nederlands adelboek. Mees, Man van de Daad. Schram, Hendrik Pierson. Schijf, 
NetwerkenNetwerken van een financieel-economische elite. Suttorp, De Savornin Lohman. Taal, Liberalen en Radicalen. Vries, 
OngevallenwetOngevallenwet 1901. 

27.. De genealogie van de familie De Kruijf f is onvoldoende uitgewerkt om te kunnen bepalen of De Kruijff deel uitmaakte 
vann een regentenfamilie, en om eventuele verwantschapsrelaties te kunnen traceren. 

28.. In de zomer yan 1899 bracht Kuyper verschillende wijzigingen aan in zijn amendement, nadat Lely in een nota een groot 
aantall  technische fouten had blootgelegd. De hoofdlijnen van het amendement bleven echter ongewijzigd. De Vries, 
OngevallenwetOngevallenwet 1901, 208n en 212-215. Het gewijzigde amendement en een toelichting daarop: Bijlagen, 1899-1900 H, 
N°.6.1,resp.6.2. . 

29.. Merkwaardig genoeg is deze discrepantie (voor zover mij bekend) nog door geen enkele auteur opgemerkt. Zelfs 
Mannoury,, die het Groot-Amendement en de geschriften van Kuyper over de sociale kwestie zeer uitvoerig heeft 
vergeleken,, rept er met geen woord over. Vgl. Mannoury, 'Groot-Amendement-Kuyper'. 

30.. Bijlagen, O, 1898-1899, N°. 16, amendement 17. 
31.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 190-192. 
32.. Afgedrukt in: Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers 1899-1909. 
33.. In het voorjaar van 1894, vlak na de val van het kabinet-Van Tienhoven over de kieswet-Tak van Poortvliet, had 

Smissaertt samen met o.a. W.H. de Beaufort een (mislukte) poging ondernomen tot de oprichting van een aparte, liberale 
aristocratischee partij. In de daaropvolgende jaren was hij als eindredacteur verbonden geweest aan het vrij-liberale blad 
DeDe Liberaal en als politiek redacteur aan de Amsterdamse Courant en had hij veel tijd besteed aan de voltooiing van het 
vijfdeligee vervolg op zijn proefschrift Armenzorg in in Nederland, (Amsterdam, 1893-1899). Taal, Liberalen en 
radicalen,radicalen, 351-352. Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 552-553. Nederland's adelboek, 1951. 
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34.. Bijlagen, 1898-1899, O, N°. 16.7. 
35.. Zo werd in 1895 de motie-Dobbelmann, vernoemd naar de Nijmeegse zeepfabrikant en katholieke afgevaardigde 

F.. T.J.H. Dobbelmann, door de Tweede Kamer verworpen, nadat het kabinet-Röell het 'onaanvaardbaar' over de motie 
hadd uitgesproken. In zijn toelichting bij de motie betoogde Dobbelmann dat niet alleen ondernemers baat hadden bij een 
verhogingg van de tarieven, maar ook de werklieden. Protectie impliceerde volgens hem tevens bescherming van 
werkgelegenheid.. Van Staaij, Katholieke partij en de handelspolitiek, 32-35. 

36.. Regout, Arbeidersverzekering, 228-241. 
37.. Ibidem, 249-251 en 285-289. Ook in de adressen van katholieke ondernemers aan de Tweede en Eerste Kamer lag de 

nadrukk op financiële aspecten van de wet, en niet op de organisatorische. 
38.. Aanvulling 1901 op Program (1896), afgedrukt in: Parlement en kiezer, 1911-1912. 
39.. Van Staaij, Katholieke partij en de handelspolitiek, 96. 
40.. Voor de behandeling van het eerste ontwerp-Lely in de Tweede Kamer: Handelingen, 1899-1900, H, 70-499 en 761-763. 
41.. Handelingen, 1899-1900, II, 153, curs, in origineel. 
42.. Jonkheer W.H. de Beaufort (1844-1900) was een volle neef van de W.H. de Beaufort (1845-1918; op dat moment 

ministerr van Buitenlandse Zaken) die we al eerder in Hoofdstuk 5 zijn tegengekomen. Zie voor de familie De Beaufort: 
NederlandsNederlands adelboek, 1940 (de geadelde tak) en Nederlands patriciaat, 49 (de niet-geadelde tak). 

43.. Amendement-De Beaufort, Bijlagen, 1899-1900, O, N°. 6, amendement 16. De Beauforts verdediging van het ontwerp: 
Handelingen,Handelingen, 1899-1900, H, 346-347. 

44.. Ibidem, 347-348. 
45.. Volgens De Vries had Lely en zijn departement De Beaufort zelfe enige ondersteuning verschaft bij het schrijven van het 

amendement.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 263-264. 
46.. Handelingen, 1899-1900, IL 351-355. 
47.. Dit amendement-De Savornin Lohman: Bijlagen, 1899-1900, EL, N°. 6 amendement 24. 
48.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 291-298. 
49.. Voor het NAS en zijn standpunt ten aanzien van sociale wetgeving: Hueting e.a., Naar groter eenheid, 24-27. 

Brautigam,, Langs de kades, 115-117. 
50.. Patrimonium, 11 mei 1900. 
51.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 96-97. 
52.. Amendement-Kuyper, Handelingen, 1899-1900, IL 205 (1 november 1899); Amendement-De Savornin Lohman, 

ibidem,, 371 (17 november 1899); Amendement-De Beaufort, ibidem, 371 (17 november 1899); Ontwerp-Lely-I: ibidem, 
7633 (13 december 1899); Ontwerp-Lely-I, Handelingen, 1900-1901, IL 255 (25 oktober 1900). 

53.. Prakke, 'Eerste Kamer van 1887 tot 1917', m.n. 241-247. 
54.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 296-348. 
55.. Behandeling ontwerp-Lely in de Eerste Kamer: Handelingen, 1899-1900, L 311-375. 
56.. Ontwerp-Lely-I: Handelingen, 1899-1900,1, 375 (1 juni 1900); Ontwerp-Lely-II, bidem, 1900-1901,1, 92 (6 december 

1900). . 
57.. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, IL 197. 
58.. De Vries, Ongevallenwet 1901, 402. 
59.. Ibidem, 404-405. Het amendement: Bijlagen, 1900-1901, D, N°. 26.5. 
60.. Handelingen, 1900-1901, IL 92. 
61.. Ibidem, 95. 
62.. Een sprekend voorbeeld hiervan is het toonaangevende artikel van Jens Alber en Peter Flora, 'Modernization, 

Democratization,, and the Development of Welfare States in Western Europe' (1981). In dit artikel proberen de auteurs 
dee groei van de sociale zekerheid in een groot aantal West-Europese landen te meten. Zij doen dit echter zonder expliciet 
aann te geven wat zij onder sociale zekerheid verstaan. Deze omissie wreekt zich wanneer zij de vrijwillig e 
gesubsidieerdee verzekeringen, die aan het begin van de twintigste eeuw in landen als Frankrijk, België en Nederland 
werdenn ingevoerd, in hun analyse proberen te betrekken. Deze regelingen buiten beschouwing laten willen zij blijkbaar 
niet,, maar 'echte' vormen van sociale zekerheid willen zij het kennelijk ook niet noemen. Uiteindelijk nemen Alber en 
Floraa de regelingen 'half mee in hun berekening: zij kennen er, zonder verdere argumentatie, een wegingsfactor 0,5 aan 
toee (ibidem, 57). 

63.. Voor Frankrijk: De Swaan, Zorg en de staat, 50. Voor Engeland: zie § 14.5 van dit boek. 
64.. Weber, Wirtschqft und Gesellschqft, 122-124. 

Notenn bij Hoofdstuk 7 
1.. Taal, Liberalen en radicalen, 471 -503. 
2.. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, IQ, 1-9. 
3.. De Beaufort, Vijftig jaren, n, 52. 
4.. 'Wet van den 2den Januari 1901, houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van 

ongevallenn in bepaalde bedrijven', Staatsblad, 1901/1, Artikel 75. De wet zal in dit boek verder worden aangeduid met 
'Ongevallenwet-190rr of'Ongevallenwet'. 

5.. Vóór Kuyper hadden Lely en de minister van Justitie in het kabinet-Pierson, P.W.A. Cort van der Linden, getracht deze 
leemtee te vullen met een omvangrijke wetsvoorstel, dat de procedures en instanties van de gehele administratieve 
rechtspraakk in één keer zou vastleggen {Bijlagen, 1900-1901, H, N°. 236). Kuyper en zijn Justitie-minister J.A. Loeff 
voeldenn echter weinig voor een dergelijke benadering. Enerzijds vreesden zij dat de behandeling van een wet met een 
dergelijkee reikwijdte de invoering van de Ongevallenwet te zeer zou vertragen. Anderzijds achtte met name Loeff het 
onjuistt zich bij wetgeving op een dermate belangrijk terrein als de administratieve rechtspraak te laten beperken door de 
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bepalingenn die de Ongevallenwet stelde. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, HL 24-25. 
6.. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, 102. In 1935 werden in de wet enkele technische wijzigingen aangebracht 

mett als doel de beroepsprocedure te vereenvoudigen en te versnellen. Wittert van Hoogland, Parlementaire 
geschiedenis,geschiedenis, D, 166. 

7.. Bijlagen, 1902-1903, IL N°. 78. 
8.. Smeenk & De Wilde, Het volk ten baat, 195 en 221. 
9.. Kasteel, Abraham Kuyper, 229-239. 
10.. De mogelijkheid dat de sociale wetgeving van het kabinet bewust door Lohman werd vertraagd is eerder gesuggereerd 

doorr J.K. Hordijk in zijn (ongepubliceerde) doctoraalscriptie. Hordijk laat het echter bij een vermoeden, omdat hij niet 
overr directe aanwijzingen (waaronder het geheime regeerakkoord; zie tekst) beschikte. Hordijk, Een quaestie van 
wetgeving?,wetgeving?, 86-87. 

11.. 'Kabinet-Kuyper program': ARA Den Haag, A.F. de Savornin Lohman, inv.nr 11. In dit archief bevinden zich twee 
versiess van het akkoord. De eerste versie is veel uitgebreider dan de tweede en vermeldt expliciet de 'Invoering van 
verplichtee pensioenverzekering', 'Regeling der krankenverzorging by den arbeidende stand' en 'Toepassing der 
ongevallen-verzekeringg op landbouw en visschery'. m de tweede (en latere, want op aanwijzing van Lohman 
aangepaste)) versie komen deze punten niet meer voor. Beide versies zijn voorzien van het predikaat 'Geheim' en zijn 
(blijkenss handgeschreven aantekeningen op beide versies) door Kuyper persoonlijk aan Lohman verstrekt Dat een 
dergelijkk geheim akkoord bestond, is eerder gesuggereerd door Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, HL 
9-10. . 

12.. Zie bijvoorbeeld Harte van Tecklenburg, Vrijhandel en bescherming. 
13.. Dat het ontwerp reeds in september gereed was, blijkt uit een mededeling van minister-president Kuyper in de Tweede 

Kamerr tijdens de Algemene Beschouwingen over de Troonrede. Handelingen, 1902-1903, D, 50 (23 september 1902). 
Dee geraadpleegde belangenorganisaties waren: de grote Kamers van Koophandel en Fabrieken, het Nederlandsen 
Landbouwcomité,, het College van Zeevisscherij en de Commissie voor de Handelspolitiek. Deze adviesronde werd door 
Hartee gemeld in zijn Memorie van Toelichting bij het uiteindelijke wetsontwerp: Bijlagen, 1903-1904, IL N°. 151.3. Het 
definitievee wetsontwerp: Ibidem, N°. 151.2. 

14.. Het initiatief tot oprichting van de vereniging was uitgegaan van de bankier en latere premier N.G. Pierson, de 
Rotterdamsee bankier en handelaar M. Mees en C.J. Sickesz., oud-bestuurderr van het Nederlandsen Landbouwcomité (zie 
§§ 7.3). Ook VNW-secretaris Jhr. H. Smissaert zou later tot het bestuur van Het Vrije Ruilverkeer toetreden. Voor de 
ontstaansgeschiedeniss van Het Vrije Ruilverkeer: De Vries, 'Welbespraakt reiziger', 275-276. Idem, Herinneringen en 
dagboekdagboek van Ernst Heldring, deel I, 179n. Mees, Man van de daad, 643. Voor de bestuurders van de vereniging: De 
Vereenigjngg Het Vrije Ruilverkeer, Geschriften. 

15.. Zie voor vroege aanzetten van deze actie o.a. Smissaert, Vrijhandel en welvaart en idem, Stemmen uit Twente. Zie verder 
dee bundeling van artikelen en brochures in: De Vereeniging Het Vrije Ruilverkeer, Geschriften, 1903 en 1904 en 1905-
1909. . 

16.. Zie bijvoorbeeld voor het verzet tegen het wetsvoorstel in SDAP-kringen: 'De Tariefwet' en 'Vrijhandel of 
bescherming'' in: Het Volk, 12 maart resp. 29 oktober 1904. In deze artikelen werd de Tariefwet een 'aanval op den 
levensstandaardd der arbeiders' genoemd, dat van de kant der socialisten op een 'straffe oppositie' kon rekenen. 

17.. In de Commissie van Rapporteurs hadden verder zitting: de liberalen D. Bos (VDB) en H.F.R. Hubrecht (Liberale Unie), 
dee antirevolutionair A.S. Talma en de katholiek V.A.M. van den Heuvel. Van deze vier Kamerleden stonden de eerste 
tweee bekend als tegenstander (Zie b.v. Bos, Pro en contra: vrijhandel en de laatsten als voorstander van 
tariefeverhoging.. Van den Heuvel was een wollenstoffenfabrikant uit Brabant die in verleden herhaaldelijk in de Kamer 
voorr tariefsverhoging had gepleit. Talma zou enkele jaren later als minister van LNH zijn sociale wetten eveneens aan 
eenn tariefsverhoging koppelen (zie Hoofdstuk 8). De stem van Lohman gaf in de Commissie derhalve de doorslag. Dat 
dee meerderheid van de Commissie, en dus ook Lohman, tegen het wetsvoorstel waren blijkt ondermeer uit de 
consequentee aanduiding van de tegenstanders met de term 'vele leden', en de voorstanders met 'andere leden'. 
Bovendienn was in het Voorloopig Verslag meer dan tweederde van de tekst aan de bestrijding van het wetsvoorstel 
besteed.. Zie het Voorloopig Verslag van de Commissie: Bijlagen, 1904-1905, fi\  N°. 36.1. 

18.. Oud, Honderd jaren, 187-191. Taal, Liberalen en radicalen, 522-523. 
19.. Ibidem, 524. Van Weideren Rengers, Parlementaire geschiedenis, HL 92-98. 
20.. Zie bijvoorbeeld voor het verzet van de BVL tegen de plannen van het kabinet tot uitbreiding van het kiesrecht: 

Spoormans,, 'Met uitsluiting van voorregt', 179-180. Zie ook: Taal, Liberalen en radicalen, 522-525. 
21.. Zie voor de wetsontwerpen van Veegens Bijlage 3.1. De enige sociale regeling van belang die het kabinet-De Meester in 

hett Staatsblad wist te brengen was de Wet op het Arbeidscontract (1907). Het belang van deze wet voor de ontwikkeling 
vann de sociale zekerheid wordt in de literatuur nogal eens overdreven. De wet bepaalde weliswaar dat de werkgever 
verplichtt was het loon van zijn werklieden in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid enige tijd door te betalen, maar 
ditt recht van werklieden moest in laatste instantie voor de burgerlijke rechter worden afgedwongen. In die zin verschilde 
dee wet nauwelijks van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, die al veel langer bestonden (zie § 5.2). Alle andere 
socialee ontwerpen van minister van Landbouw, Handel en Nijverheid Veegens (onder meer voor een verplichte 
ziekteverzekering,, een ouderdomsverzekering en een ongevallenverzekering voor de zeevaart; zie Bijlage 3.1) werden 
niett door de Tweede Kamer in behandeling genomen. 

22.. Centrale Werkgevers Risicobank 1902-1927, 16-17. Centraal Beheer, Gedenkboek, 16-23. 
23.. Centraal Beheer, Gedenkboek, Bijlage 3a. 
24.. Centrale Werkgevers Risicobank 1902-1927, Bijlage Vla. 
25.. Centrale Werkgevers Risicobank, jaarverslagen. 
26.. Rijksverzekeringsbank, jaarverslag 1905, 54. 
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27.. Ibidem. 
28.. De Risicobank, januari 1906, 4. 
29.. Rijksverzekeringsbank, jaarverslag 1905, 54-55. De genoemde ongevallen werden door Veegens gemeld in het debat 

mett Stork: Handelingen, I, 1906-1907, 206-208. Zie voor soortgelijke beschuldigingen: Duys, Mislukken van het 
particulierparticulier initiatief. Dit boek is een lange tirade tegen de Risicobank in het algemeen en tegen D.W. Stork in het 
bijzonder.. Op het moment van schrijven was Duys adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank en 'propagandist' van 
dee SDAP. Sommige van Duys' beweringen zijn in overeenstemming met mijn onderzoeksresultaten, andere zijn 
onhoudbaarr en overdreven. Hierbij moet worden aangetekend dat Duys niet kon beschikken over de cijfers en informatie 
waarvann ik in deze paragraaf gebruik heb gemaakt. 

30.. Handelingen, 1906-1907,1, 345-347, 406-410 en 416-419. Zie ook de kritiek van het BVL-Eerste Kamerlid JA Laan: 
ibidem,, 342-345. 

31.. De Nieuwe Courant, geciteerd bij Duys, Mislukken van het 'particulier initiatief, 36, puntjes in origineel. 
32.. Handelingen, 1906-1907, L 414. 
33.. In het debat met Stork in de Eerste Kamer zei Veegens dat de Rijksverzekeringsbank tot op dat moment zeer 

terughoudendd was geweest in haar vervolgingsbeleid, omdat zij de werkgevers de kans had willen geven aan de 
Ongevallenwett te wennen. Handelingen, 1906-1907, L 410-415. Voor de aankondiging van het nieuwe beleid zie: 
Rijksverzekeringsbank,, jaarverslag 1908. Overigens was de Rijksverzekeringsbank in de eerste jaren ook niet in staat om 
eenn scherper controlebeleid te voeren. In het jaarverslag van 1906 schreef het bestuur van de Bank hierover: 'Ten 
aanzienn van de vraag, of het volle totaal loonbedrag behoorlijk op de lijsten wordt verantwoord, en niet door opzettelijke 
verzwijgingg van de namen en de loonen van vele werklieden wordt gepoogd de premiebetaling gedeeltelijk te ontduiken, 
kon,, bij het gebrek aan het noodige personeel, de controle niet afdoende zijn'. Ibidem, 1906, 34. 

34.. Ibidem, 1906, 1907 en 1908. 
35.. Zie Bijlage 6. 
36.. Ibidem, 1907 en 1916. 
37.. Zie de wetstekst van de Ongevallenwet-1901. 
38.. 'Besluit van den 14den Juli 1902, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 19 

derr Ongevallenwet 1901', Staatsblad, 1902, N°. 153. 
39.. Dit blijkt ook uit een lijstje van 'Voordeelen voor de Rijksbank voortvloeiend uit het instituut der risico-overdracht' dat 

doorr Stork was opgesteld en tijdens het eerder genoemde interpellatie-debat met minister Veegens op Storks verzoek aan 
dee Handelingen van de Eerste Kamer was toegevoegd. Onder het kopje 'Onderzoek ongevallen, inlichtingen getroffen' 
schrijftt Stork hierover het volgende: 'Naar elke voorloopige rente wordt door de Risicobank een onderzoek ingesteld en 
waarr noodig aan de Rijksbank mededeel ing daarover gedaan. Hiermede vult de Risicobank dus aan de leemte, die bij de 
Rijksbankk bestaat bij toekenning [van] voorloopige renten. De Rijksbank toch gaat bij de schatting der 
arbeidsongeschiktheidd veelal geheel af op medisch advies, terwijl, voor een richtige beoordeeling der invaliditeitsmate 
zeerr zeker een technisch onderzoek bij getroffenen en speciaal bij den werkgever noodig is, aangezien hetzelfde letsel bij 
verschillendee personen in verschillende bedrijven niet steeds dezelfde arbeidsongeschiktheid ten gevolge heeft. Van de 
hervattingg van arbeid wordt door de Risicobank aan de Rijksbank bericht gegeven, die daardoor niet verplicht is zelfbij 
denn werkgever onderzoek daarnaar in te stellen.' Handelingen, 1906-1907, L 408-409. Een zelfde beeld van de gang van 
zakenn komt naar voren uit het verslag van de commissie die in 1913-1917 onderzoek verrichtte naar de gevolgen van de 
risico-overdracht:: Rapport der Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe de risico-
overdrachtoverdracht bij de uitvoering der Ongevallenwet-1901 heeft geleid, 17-20. 

40.. Rijksverzekeringsbank, jaarverslag 1905. 
41.. Rijksverzekeringsbank, jaarverslag 1909, 46. 
42.. De genoemde percentages zijn (optimistische) schattingen. De onderzoeken werden verricht door de 'medisch adviseurs' 

vann de RVB. Vanaf 1906 werden echter ook de controlerend-geneeskundigen en vanaf 1911 de 'assistenten' in 
toenemendee mate bij dit werk ingeschakeld. Het jaarverslag van de Rijksbank vermeldt echter telkens alleen de door de 
medischh adviseurs verrichte onderzoeken (355 in 1910, 525 in 1912 en 235 in 1918). Dit getal is gedeeld door het aantal 
medischh adviseurs (2 in 1910, 1912 en 1918), vervolgens vermenigvuldigd met het aantal adviseurs plus het aantal 
controlerend-geneeskundigenn (12 in 1910 en 1912, en 25 in 1918) plus het aantal 'assistenten' (nul in 1910,16 in 1912 
enn 5 in 1918) en tenslotte gedeeld door het totaal aantal ongevallen (62.963 in 1910,76.496 in 1912 en 80.838 in 1918). 
Dezee exercitie resulteert in de volgende percentages: 3,9 procent in 1910, 10,3 procent in 1912 en 4,7 procent in 1918. 
Rijksverzekeringsbank,, jaarverslag 1906, 1910,1911, 1912 en 1918. 

43.. Ongevallenwet-1901, Artikel 79, vierde lid. 
44.. De Commissie beschikte echter wel over getuigenverklaringen van bestuurders van zowel socialistische als christelijke 

vakbonden.. Deze bestuurders maakten melding van een tamelijke wijdverspreide praktijk van misbruik door eigen-
risicodragersrisicodragers en risicoverenigingen, maar weigerden de namen van de werklieden die daarvan het slachtoffer waren 
gewordenn vrij te geven. Ook de Rijksverzekeringsbank en enkelen van haar ambtenaren wezen de Commissie er op dat 
ongevalverzwijgingg vaker voorkwam bij werkgevers die lid waren van een risicoverenigingen dan bij werkgevers die bij 
dee Rijksverzekeringsbank waren aangesloten. Opmerkelijk is dat de Commissie niettemin tot de conclusie kwam dat van 
misbruikk als gevolg van risico-overdracht geen sprake was, waarbij zij zich voornamelijk baseerde op verklaringen, die 
doorr de besturen van de risicoverenigingen waren afgelegd. Ook de onderbouwing van deze conclusie is opmerkelijk: 
'Eenn algemeen geldende oorzaak, waarom in onderscheiden gevallen aangifte ten onrechte niet plaats heeft, ligt naar het 
oordeell  der Commissie in de omstandigheid, dat de grens tusschen gevallen, die als ongevallen behooren te worden 
aangegevenn en die, welke wegens hun onbeduidende aard niet als ongeval behoeven te worden aangegeven, uit den aard 
derr zaak vaag is'. De voor de handliggende tegenwerping dat dit laatste geldt voor alle werkgevers, en niet alleen die van 
dee risicoverenigingen, komt in het rapport niet ter sprake. Rapport der Commissie tot het instellen van een onderzoek 
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naarnaar de resultaten, waartoe de risico-overdracht bij de uitvoering der Ongevallenwet-1901 heeft geleid, dit citaat 34. De 
Commissiee werd in 1913 ingesteld en bracht in 1917 haar rapport uit. 

45.. NW, Werking der Ongevallenwet; m.n. 68-80, deze passage 73. Het N W kon nog niet beschikken over de gegevens 
diee ik in deze paragraaf heb gebruikt, omdat deze pas later werden gepubliceerd. De genoemde parlementaire commissie 
konn wél over deze gegevens beschikken, maar heeft hiervan blijkens haar eindverslag geen gebruik gemaakt. 

46.. Zie Bijlage 3.1. 
47.. Volgens Kuyper zou de jaarlijkse premie per duizend gulden verzekerd loon ongeveer 28 gulden bedragen, terwijl de 

landbouworganisatiess waren uitgekomen op een premie van maximaal ƒ 12,50 per jaar. Van Marrewijk, Blijvende 
dynamiek,dynamiek, L 86. 

48.. Niet alleen achtte het Comité een dergelijke, decentrale structuur financieel gezien te riskant, maar tevens vreesde het 
'datt dergelijke plaatselijke ongevallenkassen niet zouden worden opgenomen in de toekomstige wettelijke regeling, 
wegenss de moeilijkheid der controle, [...] de gebrekkige regeling der rechtspositie van den arbeider en het gemis aan 
eenheidd in de toepassing der verzekering*. Centrale Werkgevers Risicobank 1902-1927, 52-53. 

49.. Centraal Beheer, Gedenkboek, Bijlage 14. Boeren- en Tuinders-Onderlinge, Gedenkschrift, 30-32. NW, Werking der 
Ongevallenwet,Ongevallenwet, 21. 

50.. Wildenbeest, 'Landbouw-Comité', 19-23. 
51.. Ibidem. Bouman, 'Landbouworganisaties'. Smits, Boeren met beleid, 28-29. 
52.. Wildenbeest, 'Landbouw-Comité', 21. 
53.. Ibidem. 
54.. Zie bijvoorbeeld voor de tegenstelling tussen de heren van de Noord-Brabantse afdeling van het Landbouwcomité en de 

nieuwee boerenbonden: Duyvendak, Rooms, rijk of regentesk, 175-182. 
55.. In naam was de Nederlandsche Boerenbond tot 1920 een algemeen 'christelijke' organisatie. In de praktijk was het 

overgrotee deel van haar achterban en bestuurders echter katholiek en speelden protestanten en protestantse onderbonden 
eenn marginale rol. Li 1917 zouden de laatste een eigen koepelorganisatie oprichten, de Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond.. Smits, Boeren met beleid, passim. 

56.. Deze Boerenherverzekering werd later omgedoopt tot Boeren- en Tuinders-Onderlinge. Boeren- en Tuinders-
Onderlinge,, Gedenkschrift, 11-26. 

57.. Smïts, Boeren met beleid, 65. NW, Werking der Ongevallenwet, 18-25. 
58.. Ibidem, 20. 
59.. Stakingen waren in de land- en tuinbouw dan ook zeer schaars. Alleen in enkele 'gebieden waar een zekere 

vakbondstraditiee aanwezig was', zoals het Friese Bildt en het oost-Groningse Oldambt behoorde 'het stakingsmiddel [...] 
tott het normale gereedschap van georganiseerde landarbeiders', aldus Rutten. Rutten, 'Nederlandse landarbeiders', 214-
215.. Zie ook: Westerman, Graanrepubliek. 

60.. Rutten, 'Nederlandse landarbeiders', 215-216. Zie ook bijvoorbeeld: Verrips-Roukens, Over heren en boeren. 
61.. De Swaan, 'Jaloezie als klassenverschijnser, 46. Zie ook: idem, Zorg en de staat, 173-175. 
62.. Zie hiervoor: Wijmans, Maatschappelijk midden, 74-75 en 89-91. 
63.. Wijmans, Maatschappelijk midden, 90-92. 
64.. Zie voor deze ontwikkeling o.a. de jaarverslagen van de Nederlandsche Middenstandsbond. 
65.. Of was het een zuil? In de literatuur over verzuiling wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen drie zuilen: de 

katholieke,, de orthodox-protestantse en de socialistische zuil. Het conglomeraat van liberale organisaties wordt meestal 
niett aangemerkt als volwaardige zuil, maar als 'rest-zuil' of'zuil-tegen-wil-en-dank', omdat de verbondenheid tussen de 
liberalee organisaties veel minder hecht zou zijn en hun leden zich in het maatschappelijk leven veel vrijer van hun 
organisatiess zouden bewegen (zie bijvoorbeeld: Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering, 73-74. Overigens baseert 
Ujphartt deze conclusie bijna geheel op gegevens uit de jaren vijfti g en zestig van de twintigste eeuw). Wat betreft de 
sociaal-liberalenn van de VDB is deze veronderstelling waarschijnlijk juist: zij leken nauwelijks over een vaste, 
eenvormigee achterban te beschikken en onderhielden slechts sporadisch contacten met belangenorganisaties. Uit de 
gegevenss in dit boek blijkt echter dat het complex van conservatieve (en deels) liberale belangengroepen, clubs en 
verenigingenn weldegelijk een bewust gekozen organisatievorm was en in ieder geval in de beginfase (ca. 1900-1925) 
treffendee gelijkenissen vertoonde met de drie conglomeraten die meestal wel met de term zuil worden aangeduid. 
Inn de literatuur worden aan een zuil doorgaans drie hoofdkenmerken toegeschreven. 1) Het dagelijks leven in de zuil 
werdd gekenmerkt door een hoge graad van convivium en connubium, dat wil zeggen dat het leven van de burgers die tot 
eenn bepaalde zuil behoorden zich bijna volledig afspeelde binnen de grenzen van de zuil: zij volgden onderwijs met 
zuilleden,, sportten met zuilleden, trouwden met een van hen en werden lid van belangenorganisaties die van de zuil deel 
uitmaakten,, m de praktijk was echter ook de zuil weer opgedeeld in compartimenten. Zo was de huwelijksmarkt van een 
katholiekee arbeider meestal beperkt: hij trouwde met een katholiek arbeidersmeisje, zoals ook een katholieke fabrikant of 
boerr zijn huwelijkspartner meestal in het eigen milieu vond. 2) De groepen en personen die tot de zuil behoorden 
deeldenn een gemeenschappelijke levensbeschouwing of wereldbeeld. 3) De verschillende organisaties in de zuil waren 
mett elkaar verbonden via 'personele unies'. Zie voor een overzicht van de verzuilingsliteratuur: Hoogenboom, Miskende 
democratie,democratie, m.n. 41-72. 
Inn de eerste decennia van de twintigste eeuw voldeed het in de tekst beschreven conservatieve netwerk tot op zekere 
hoogtee aan al deze eisen. De leden ervan beschikten over een gezamenlijk wereldbeeld - noem het een 
levensbeschouwingg - waarvan het denken in termen van een stringente maatschappelijke hiërarchie, standen en de 
gedragsnormenn en omgangsregels die daaruit voortvloeiden centraal stonden; hun dagelijks leven speelde zich 
voornamelijkk af binnen de grenzen van de eigen gemeenschap, waarbij iedere stand in het netwerk, net als in de 
katholiekee en orthodox-protestantse zuilen, weer een wereld op zich was; en de verschillende conservatieve organisaties 
werdenn bijeengehouden door een groot aantal personele unies, zoals in de tekst is opgemerkt. 
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Dee reden waarom ik in dit boek toch niet van de 'conservatieve zuil' zal spreken is drieledig. Allereerst zou dit netwerk, 
nogg voor het zich tot volwaardige zuil had kunnen ontwikkelen, in de jaren dertig weer uiteen vallen (zte Hoofdstukken 
122 en 13 van dit boek). In die zin zou wellicht wel van een 'proto-zuü' gesproken kunnen worden. Belangrijker is echter 
datt de 'doelgroep' van het netwerk in aanleg niet beperkt bleef tot een specifieke categorie van de bevolking, zoals bij de 
katholieke,, de orthodox-protestantse en in mindere mate de socialistische zuil het geval was, maar zich in principe 
uitstrektee tot de gehele bevolking. De toegang tot het netwerk stond in zekere zin open voor personen en groepen van 
allee religieuze overtuiging en verschillende personen van katholieke en protestantse huize, die ook in hun respectieve 
zuilenn functies vervulden, maakten ook daadwerkelijk deel uit van het netwerk (zie de tekst en Bijlage 7). Toen het 
herstell  van de oude standensamenleving gaandeweg een onhaalbaar streven bleek en de andere zuilen zich bovendien 
steedss meer voor de buitenwereld gingen afsluiten, gingen de leden van het netwerk zich wel steeds meer op de eigen 
groepenn richten, maar dit laatste was, en dit is de derde reden, niet zozeer bedoeld om de leden ervan te emanciperen, 
zoalss opnieuw bij de drie 'officiële' zuilen het geval was, maar op de bescherming van hun (voorheen) geprivilegieerde 
positiee in de maatschappij. 

66.. De term conservatisme had en heeft in Nederland een negatieve klank, of zoals H.W. Von der Dunk schrijft: 'Wij 
kennenn in [de twintigste] eeuw geen partij of stroming in Nederland die vrijwilli g het adjectief'conservatief draagt De 
termm lijk t een gore, versleten hoed, waar niemand het hoofd mee wenst te bedekken. Hoogstens probeert men hem 
tegenstanderss over de oren te drukken.' Dit hield volgens Von der Dunk onder meer verband met de afkeer van het 
'ongeïnspireerdee eng-egotische conservatisme' van de groep politici die Thorbecke en zijn aanhangers bestreden en 
zichzelff  wèl expliciet 'conservatief noemden. Von der Dunk, 'Conservatisme in vooroorlogs Nederland', 83. 

67.. Epstein, aangehaald bij: Von der Dunk, 'Conservatism in the Netherlands', 742. 
68.. Bond van Vrije Liberalen, Beginsel-program, (1908), 6, curs, in origineel. Het betreft hier een passage uit een inleiding 

bijj  het program, geschreven door de secretaris van de Bond, F.J.W. Drion. 
69.. Ibidem, 11. Terecht schrijft A.A. de Jonge dan ook dat 'er in het program van de Bond van Vrije Liberalen 

aanknopingspuntenn voor een modem anti-democratisme zaten'. Volgens De Jonge loopt er een rechtstreekse lijn van de 
Bondd van Vrije Liberalen naar enkele "'deftige'' anti-democratische bewegingen' die in de jaren twintig en dertig van de 
twintigstee eeuw werden opgericht Het gaat hem echter te ver de gehele Bond als 'antidemocratisch' te karakteriseren. 
Dee Jonge, Crisis en critiek der democratie, 32. 

70.. Volgens Schumpeter is 'every class that has once enjoyed an elevated position [...] greatly aided in seizing on new 
functions,, because the sources and gains of its prior function survive for some time'. Dit laatste gold volgens hem ook 
voorr de Europese aristocratieën aan het begin van de twintigste eeuw. Schumpeter, Imperialism & Social Classes, 101-
168,, dit citaat 151. 

71.. Zie Bijlage 7. 

Notenn bij Hoofdstak 8 
1.. Zie bijvoorbeeld: Gribling, Nolens, 110-111, 132-133 en passim. Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 460 e. v. 
2.. Voor Nolens: Gribling, Nolens. 
3.. Zie voor deze machtsverschuiving in het antirevolutionaire kamp: Voerman, Conflict Kipper-Heemskerk. 
4.. De Valk & Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, JJ, dit citaat 813, Zie ook: 

Hagoort,, Beginsel behouden, 262 e.v. Vellinga, Talma 's sociale arbeid, 21-73. Smeenk & Van Vliet, Talma. 
5.. Zie ook: Vellinga, Talma 's sociale arbeid, 20-74. De Ruiter, Minister Minister A.S. Talma. 
6.. Bijlagen, 1909-1910, IJ, N°. 302. 
7.. Volgens Vellinga was Talma door tijdgebrek - Talma had haast! - eenvoudigweg niet toegekomen aan een dergelijk 

omschrijving.. Vellinga, Talma's sociale arbeid, 148. 
8.. In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp verdedigde Talma deze stap onder meer met een verwijzing naar het 

grotee aantal werklieden dat zich reeds bij een particulier fonds had aangesloten. In plaats van deze fondsen, die met 
zoveell  moeite door werkgevers, werklieden en gemeenten tot bloei waren gebracht, te vernietigen door de 
geneeskundigee zorg bij de Raden van Arbeid onder te brengen, wenste Talma deze uiting van zelfredzaamheid juist aan 
tee moedigen. Later, tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, zou de minister met name door de 
sociaal-democratenn worden verweten te zijn gezwicht voor het verzet van de doktoren, voor wie de ondergang van de 
particulieree ziekenfondsen een financiële aderlating zou hebben betekend. 

9.. Bijlagen, 1909-1910, IL N°. 302. idem, 1910-1911, IL N°. 68.2 (Nota van Wijziging op het ontwerp-Ziektewet de 
overhevelingg van de ongevallen: Artikel 35, sub 3). Cmtwerp-wijzigjngOngevallenwet-1901: idem, 1910-1911, IL N° 
272. . 

10.. Dit amendement-Duys: Bijlagen, 1912-1913, IL N°. 58.5. Het definitieve artikel: Invaliditeitswet Art. 411 lid 2 
Staatsblad,Staatsblad, 1913, N°. 205. 

11.. De wijziging werd voor de eerste maal aangekondigd in december 1910 in een nota van wijziging op het ontwerp-
Ziektewet:: Bijlagen, 1910-1911, H, N°. 68.2 (Artikel 35, sub 3). Vijf maanden later, in mei 1911, werd deze maatregel 
uitgewerktt in een 'Herziening van de Ongevallenwet': Ibidem, N°. 272. 

12.. Bijlagen, 1910-1911, ü, N°. 258. 
13.. Dit percentage werd genoemd in het socialistische dagblad Het Volk, 'Een apothekersrekening', 6 januari 1911. Zie ook: 

Schoonenberg,, Particulier initiatief, 39-40. 
14.. Niettemin bleef Talma in de Tweede Kamer volhouden dat hij geen principieel tegenstander van risico-overdracht was. 

Ziee bijvoorbeeld Bijlagen, 1909-1910, IL N°. 181 en de debatten daarover op 9, 10 en 15 maart 1910 in de Tweede 
Kamer.. Handelingen, 1909-1910, H, 1481-1564. 

15.. Het Volk, 'Een apothekersrekening', 'De "nota" van den minister' en 'De gepeperde nota', 6, 7 resp. 10 januari 1911. 
16.. De Risicobank, mei 1912, curs. en uitroepteken in origineel. Zie ook: ibidem, juni en augustus 1911 en maart 1912. 
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M.DeRisicobank,M.DeRisicobank, mei 1912, 
18.. De Risicobank, augustus en september 1910. 
19.. Adres van de VNW aan de Tweede Kamer, afgedrukt in: Vereenigjng van Nederlandse Werkgevers, Gedenkboek 1899-

1924,1924, Bijlage Vh. De bezwaren van de werkgevers werden verder uitgewerkt door Smissaert in de brochure De 
ZiektewetZiektewet in de Tweede Kamer. 

20.. Zie de debatten over het rapport van de Commissie van Voorbereiding in de Tweede Kamer: Handelingen, 1910-1911, 
D,, 2283-2442. 

21.. Drion in Onze Eeuw, geciteerd bij Vellinga, Talma 's sociale arbeid, 78. Ome Eeuw was in 1901 opgericht door enkele 
vrij-liberalen,, waaronder Smissaert, die jarenlang als redacteur aan dit maandblad was verbonden. Taal, Liberalen en 
radicalen,radicalen, 523 en 556. 

22.. Het ontwerp-Tariefwet: Bijlagen, 1910-1911, IL N°. 241. 
23.. De Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 178-180. Idem, 'Welbespraakt reiziger', 275-276. Van Staaij, 

KatholiekeKatholieke partij en de handelspolitiek, 43-55. Voor het standpunt van het Comité o.a.: De vrijhandel. Zie ook de aan de 
brochuree toegevoegde ledenlijst De Beaufort, Vijftig jaren, IL 151-153. 

24.. Sinds het begin van de eeuw waren enkele voormannen van de SDAP actief betrokken bij de 'Bond voor 
Staatspensionneering',, een vereniging van particulieren, vakbondsleiders en politici van liberale en socialistische 
signatuur.. De Bond streefde naar de invoering van een kosteloos staatspensioen voor alle burgers van 65 jaar en ouder en 
weess de totstandkoming van een ouderdomsverze&ermg van de hand. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de Bond 
enn zijn activiteiten: Hertogh, Debat staatspensioen. Zie voor de Bond als ontmoetingsplaats van liberalen en socialisten 
dee lijsten van bestuursleden en organisaties, afgedrukt in de Bond voor Staatspensionneering, Jaarboekjes. Voor de 
afwijzingg van de Tariefwet door de SDAP: Congresbesluit april 1912, in: SDAP, Congresbesluiten, 113. En: Kolkman 's 
Tarieftvet. Tarieftvet. 

25.. 'Concentratie-manifest der drie vrijzinnige partijen', afgedrukt in: Parlement en kiezer, 1913-1914, 48-50. Voor de 
onderhandelingen:: Taal, Liberalen en radicalen, 527-528 en De Beaufort, Vijftig jaren, 0,126 en 194-195. 

26.. O.a. Smeenk & Van Vliet, Talma, 151-153 en 156. 
27.. De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen in de Tweede Kamer: Handelingen, 1911-1912, H, 2366-3000 (m.n. 

Ziektewett en Radenwet); idem, 1912-1913, IL 45-659 en 2172-2595 (Invaliditeitswet); ibidem, 2699-2941 (Ziektewet). 
28.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, Y, 143-239. 
29.. Zie Bijlage 1 Lijst 2.3.1 en Bijlage 7. 
30.. Het betoog van Van Idsinga: Handelingen, 1911-1912, IL 2587-2606, dit citaat: 2605. 
31.. Deze argumentatie werd door Lohman en Van Idsinga verder uitgewerkt in een nota die zij tijdens de behandeling van de 

wetsontwerpenn aan de Tweede Kamer voorlegden. Bijlagen, 1911-1912, DL N°. 68.1, dit citaat 4, curs, in origineel. 
32.. Zie bijvoorbeeld het verslag van de Commissie van Voorbereiding: Bijlagen, 1911-1912, DL N°. 56.6. 
33.. De zinsnede 'den arbeid betreffende' werd vervangen door 'de arbeidersverzekering betreffende'. Bovendien schrapte 

Talmaa de verordenende bevoegdheid uit het ontwerp en verving dit door het 'absoluut initiatief, d.w.z. dat de Kroon 
alleenn op voordracht van de Raden van Arbeid verordeningen kon uitgeven. De Kroon kon niettemin weigeren de door 
dee Raden voorgestelde verordeningen te ondertekenen. Talma kondigde deze wijzigingen staande het debat in de 
Tweedee Kamer aan: Handelingen, 1910-1911, IL 2432. 

34.. Uit de Tweede Kamerdebatten van eind mei en begin juni 1912 kan worden opgemaakt dat Talma de overheveling van 
dee ongevallen (in de eerste 3 maanden) naar de Ziektewet had geschrapt, maar wanneer hij daartoe precies had besloten 
iss onduidelijk. Wellicht was dit gebeurd in het voortgaande overleg van Talma met de Commissie van Voorbereiding. In 
dee Nota van Wijziging op het ontwerp-Ziektewet van augustus 1911 {Bijlagen, 1911-1912, IL N°. 56.6), de meest actuele 
notaa van wijziging tijdens de debatten in het voorjaar en de zomer van 1912, komt de overheveling nog voor. Maar in de 
Notaa van Wijziging op het ontwerp-Ziektewet van maart 1913 (idem, 1912-1913, H, N°. 14.3), de eerstvolgende nota van 
wijziging,, waarin een groot aantal eerder aangekondigde wijzigingen was opgenomen, werd de overheveling geschrapt. 
Opmerkelijkk genoeg werd het ontwerp-wijziging-Ongevallenwet,, zo blijkt althans uit de Bijlagen (1911-1912, EL N°. 70; 
1912-1913,, II, N°. 63), tijdens de ambtsperiode van Talma niet gewijzigd of geschrapt, al werd de behandelingen van dit 
ontwerpp wel telkens uitgesteld (zie het register van de Handelingen van deze jaren). 

35.. Volgens het wijzigingsvoorstel van de minister dienden de kassen eerst door de plaatselijke Raad van Arbeid te worden 
erkendd en moesten zij met enige regelmaat hun boeken voor de Raad openstellen. Bijlagen, 1911-1912, II, N°. 56.2. 

36.. Bijlagen, 1911-1912, H, N°. 56.33. Lohman stelde voor Talmas Raden van Arbeid te vervangen door circa 80 
Verzekeringsinspecties,, die zouden moeten worden belast met het toezicht op de voor het overige vrijwel autonome 
bijzonderee kassen. 

37.. Handelingen, 1911-1912, EL 2622. Talmas frustratie zal zijn gevoed door de verwerping van zijn Bakkerswet (waarin 
onderr meer de werktijden van arbeiders in het bakkerbedrijf waren geregeld) diezelfde 6e juni 1912 door toedoen van de 
confessionelee aristocraten. Voor dit laatste o.a.: Gribling, Aalberse, 231-259. 

38.. De Valk & Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, deel 2, 562-569. 
39.. Gribling, Aalberse, 239. 
40.. Handelingen, 1911-1912, DL 2696-2697 (13 juni 1912). Lohman Het later doorschemeren het amendement in te trekken 

omm de val van het kabinet te voorkomen (ibidem, 2725-2728). 
41.. Amendement-De Visser: Bijlagen, 1912-1913, D, N°. 58.12, later gewijzigd: ibidem, 58.21 en 58.23. Volgens de eerste 

versiee van het amendement werden alleen reeds bestaande bijzondere kassen toegelaten tot de uitvoering van de 
Invaliditeitswet,, in de tweede versie ook de bijzondere kassen die na de eventuele aanvaarding van de Invaliditeitswet 
zoudenn worden opgericht. 

42.. De WijkersJooth stelde voor het wetsvoorstel zodanig te wijzigen dat leden van een bijzondere kas (de arbeiders) nooit 
meerr dan de 'grootst mogelijke minderheid' in het bestuur van die kas konden krijgen. Ibidem, N°. 14.9, 
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43.. Talma, geciteerd bij Vellinga, Talma's sociale arbeid, 174. 
44.. Talma verklaarde dit amendement 'onaannemelijk', waarna het door De Wijkerslooth werd ingetrokken. Handelingen, 

1912-1913,11,2899. . 
45.. Van de twaalf voorstemmers in de ARP-fractie waren er zeven van adellijke of patricische afkomst. Onder de dertien 

voorstemmerss in de katholieke fractie bevonden zich zes aristocraten en vier (oud-)landbouwers. Voor de stemming: 
Handelingen,Handelingen, 1912-1913, II, 2351-2352 (12 februari 1913). 

46.. De wijziging werd opnieuw voorgesteld door de CHU-er De Visser: amendement-De Visser: Bijlagen, 1912-1913, IL 
N°.. 14.11. Talma nam dit amendement over. Nota van Wijziging 20 maart 1913: Bijlagen, 1912-1913, n, 14.1. 

47.. De Radenwet: Handelingen, 1911-1912, n, 3121 (5 juli 1912); het amendement-De Visser: idem, 1912-1913, n, 2351-
23522 (12 februari 1913); het ontwerp-Invaliditeitswet: ibidem, 2684 (7 maart 1913); het ontwerp-Ziektewet: ibidem, 
30177 (25 april 1913). 

48.. De behandeling in drie Talma-wetten de Eerste Kamer: Handelingen, 1912-1913,1,771-840. De stemming: ibidem, 839-
840. . 

49.. Zie bijvoorbeeld: Treub, Herinneringenen overpeinzingen, 245 e.v. 
50.. Ten opzichte van de verkiezingsuitslag van 1909 verloor de ARP bij de verkiezingen van 1913 twaalf districten. In de 

tussenliggendee periode waren drie van deze districten (Wijk bij Duurstede in 1909, Rotterdam-V in 1910 en Ommen in 
1912)) echter door andere partijen veroverd bij tussentijdse verkiezingen, die nodig waren geweest omdat de 
antirevolutionairenn die deze districten in de Tweede Kamer hadden vertegenwoordigd om verschillende redenen hun 
ontslagg hadden ingediend. Parlement en kiezers, 1913-1914, 187-247. 

51.. De ARP verloor de districten Amersfoort, Amsterdam-Vu, Gorinchem, Ridderkerk en Rotterdam-IV aan de BVL; de 
districtenn Amsterdam-Vul, Enschede en Utrecht-Ü aan de SDAP; en het district Middelburg aan de Liberale Unie. 
Ibidem. Ibidem. 

52.. Bosscher, Erfenis van Colijn, passim. 
53.. Van Esveld, Treub, 101. 
54.. Van der Does, Sociale verzekering, 62 en Bijlage XVH. 

Notenn bij Hoofdstuk 9 
1.. Zie voor het lot van de Tariefwet-Kolkman: Van Staay, Katholieke partij en handelspolitiek, 43-55. 
2.. Spoormans, 'Met uitsluiting van voorregt', 186-197. Oud, Honderdjaren, 218-223. 
3.. In de Tweede Kamer werd het voorstel tot wijziging van de Grondwet op dit punt in eerste lezing zonder hoofdelijke 

stemmingg aanvaard. In tweede lezing stemden alleen de CHU-ers J.W.H.M, van Idsinga en C.J.A. Bichon van 
Usselmondee tegen. De Eerste Kamer accepteerde het wetsontwerp in eerste lezing met algemene stemmen. In tweede 
lezingg stemden de P.C. 't Hooft (ARP) en D.W. Stork (BVL) tegen. Voor de stemmingen in de Tweede Kamer: 
Handelingen,Handelingen, 1916-1917, IL 792 (7 december 1916); idem, 1917-1918, H, 26 (25 september 1917); in de Eerste Kamer: 
idem,, 1916-1917, L 654 (16 mei 1917); idem, 1917-1918,1, 42 (29 november 1917). 

4.. De Vries, 'Censuskiesrecht', 218-219. Het precieze percentage voor 1897 is niet bekend, maar in 1901 (het eerste jaar 
waarvann wel cijfers voor handen zijn) lag dit op 51,8 procent 

5.. Ibidem, 216-224. 
6.. Oud, Honderd jaren, 218-223. 
7.. Marchant geciteerd bij: Spoormans, 'Met uitsluiting van voorregt', 194. 
8.. Treub, Oorlogstijd, passim. Van Esveld, Treub, 123-146. Kossmann, Lage landen, IL 32-36. Bode, 'Nederlandse 

bourgeoisie',, m.n. 10-12. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 23-32. 
9.. Kossmann, Lage Landen, IL 32. De NOT werd opgericht en bestuurd door de volgende personen: A. Roelvink (bankier; 

Rgg vóór 1795; lijst financieel-economische elite-1902, zie Bijlage 1, Lijst 1.2), A. Maclaine Pont (advocaat; Rg vóór 
1600),, S.M.D. Valstar (reder), Jhr. L.P.D. op ten Noort (reder; Rg vóór 1700; lijst financieel-economische elite-1902), 
C.. J.K. van Aalst (bankier en handelaar), G. W. van der Goes; functie onbekend; Rg vóór 1500), G.H. Hintzen (handelaar, 
Rgg onduidelijk; lijst financieel-economische elite-1902; oud-Tweede Kamerlid voor de BVL, bestuurder Centrale 
Werkgeverss Risicobank), en J. van Vollenhoven (bankier; Rg vóór 1700; Tweede Kamerlid voor de BVL; lijst 
financieel-economischefinancieel-economische elite-1886). Deze namen: De Graaf & Mobron, 'Bankiers en reders', 77. Bijzonderheden: zie de 
literatuurr en de lijsten in Bijlage 1. 

10.. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 23-32. 
11.. De Graaf & Mobron, 'Bankiers en reders', 78. 
12.. Kossmann, Lage landen, IL 32. 
13.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 10. 
14.. Posthuma volgde de sociaal-liberaal M.W.F. Treub op, die op zijn beurt naar het departement van Financiën vertrok. 
15.. Volgens De Hen was Posthuma in 1929 'serieuze kandidaat-fractieleider voor de Vrijheidsbond', de partij die in 1921 uit 

eenn fusie van de BVL, Liberale Unie en enkele kleine middenstandspartijen zou ontstaan. De Hen, Actieve en re-actieve 
industriepolitiek,industriepolitiek, 315-316n Zie ook: De Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 765-766 en 775-776. 

16.. Spahr van der Hoek, Geschiedenis van de Friese landbouw, IL 486-497. Kuiper, Adel in Friesland, 350. 
17.. Zie voor Posthuma o.a. Biografisch woordenboek van Nederland, HL 466-468. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden in 

dede Tweede Wereldoorlog, deel V (1974), 411-412. 
18.. Zie Lijst 2.4 in Bijlage 1. 
19.. Bij zijn overgang naar het departement van Financiën had Treub, die tot 1914 minister van LHN was geweest, deze 

portefeuillee meegenomen. 
20.. Zie voor de details van deze ontwerpen Bijlage 3.1. Voor het lot van deze wetsvoorstellen: Moltzer, 'Wettelijke 

verzekeringg tegen zeeongevallen', 627-664, m.n. 627-638. 
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21.. Volgens Schwitters dateerde deze bepaling uit de dertiende eeuw. In 1838 werd de bepaling formeel vastgelegd in het 
Wetboekk van Koophandel. Schwitters, Risico 's van de arbeid, 187-188. 

22.. Brautigam, Langs de havens, 134-135. Wanneer een zeeman na een ongeval alsnog naar de rechter stapte, probeerde de 
rederr volgens Brautigam dikwijls het proces zolang mogelijk te rekken Mn de hoop, dat de invalide, door nood en honger 
gedwongen,, zwak zal worden. Dat de invalide dan zal bukken en de zaak afinaken voor een belangrijk minder bedrag, 
dann de rechter zou toekennen, had de getroffene slechts voldoende uithoudingsvermogen bezeten.' Idem, 
Zeeoorlogsongevallenwet,Zeeoorlogsongevallenwet, 12. 

23.. Flierman, Centrale punt in de reederswereld, 38-41. 
24.. Brautigam, Zeeoorlogsongevallenwet, IS-16. 
25.. Ibidem, 17. Eerder had Posthuma op verzoek van de Kamer een onderzoek ingesteld naar de bestaande toestand. Hieruit 

wass gebleken dat een groot deel van de werklieden inderdaad onvoldoende of in het geheel niet was verzekerd. Moltzer, 
'Wettelijkee verzekering tegen zeeongevallen\ 639-640. 

26.. Bijlagen, U, 1914-1915, N°. 304. 
27.. Memorie van Toelichting, Bijlagen, 1914-1915, IL N°. 304.3. 
28.. De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer: Handelingen, 1914-1915, ü*, 1095-1144. Zie ook het 

Voorloopigg Verslag van de Commissie van Voorbereiding, ibidem, N°. 304.5. 
29.. Centrale Werkgevers Risicobank 1902-1927, 80-81. Het akkoord tussen Centraal Beheer en reders werd op 5 maart 

gesloten. . 
30.. Moltzer, 'Wettelijke verzekering tegen zeeongevallen', 644. 
31.. Handelingen, 1914-1915, D, 1216 (30 april 1915). 
32.. Zie voor de definitieve wet Bijlage 3.2. 
33.. Alleen de Stoomvaart-Maatschappij 'Zeeland' en een veertigtal zeevissers zagen van toetreding af. Centrale Werkgevers 

RisicobankRisicobank 1902-1927, 83. De meeste reders en vissers waren aangesloten via een aparte onderlinge, waarvan er 
uiteindelijkk vier vann zouden worden opgericht. Zie voor deze onderlinges Bijlage 5. 

34.. Van Aalderen, Centraal Beheer, 22. 
35.. Van der Valk, Pauperzorg, 41. 
36.. Het ging hierbij om de volgende gemeenten: Hilversum (in 1907), Amersfoort, Arnhem, Bussum, Delft, Deventer, Den 

Haag,, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Zaandam en Zeist (alle in 1908); Dordrecht, Hof van Delft, Leeuwarden, 
Maastricht,, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Schoten en Vlaardigen (alle in 1909). Later zouden ook Tilburg, Velsen, 
Vlissingenn en Zwolle (alle in 1910), Baarn (in 1911), Alkmaar en Renkum (in 1912) en Roermond (in 1913) volgen. 
Amsterdamm en Utrecht waren al in 1906 tot subsidiëring overgegaan. Al deze gemeenten kozen voor het zogenaamde 
'Gentsee stelsel' (d.w.z. de subsidiëring van de door de fondsen verstrekte uitkeringen). Alleen Den Haag stelde daaraan 
dee extra voorwaarde dat ook niet-leden van de gemeentesubsidie zouden profiteren (het zogenaamde 'Noorse stelsel'). 
StaatscommissieStaatscommissie over de werkloosheid, deel DC (Eindverslag), 759-766 en 806-816. 

37.. De Rooy, Werklozenzorg, 17. Schrage en Nijhof, 'Een lange sisser en een late knal?, 35-36. 
38.. Deze interpellatie-Troelstra: Handelingen, 1908-1909, IL 75-166. 
39.. De Rooy, Werklozenzorg, 20. 
40.. Staatscommissie over de werkloosheid, IX, 814-816. 
41.. Ministerie van LNH, 'Circulaire betreifende werkloozenverzekering', 22 augustus 1914, afgedrukt in: Tijdschrift der 

NationaleNationale Vereeniging tegen de Werkloosheid, 1915, 226-227. De uitkeringshoogten: Visser, 'Geschiedenis van de 
werkloosheidsverzekering',, 112. 

42.. Het eerste cijfer: Van der Valk, Pauperzorg, 261-261 noot 30; het tweede: Van Loo, 'Den arme gegeven...', 180. 
43.. Knijpers & &  Schrage, Wage Bargaining Instrument, 5. 
44.. De regeling was ontworpen door Treubs opvolger Lely. De Rooy, Werklozenzorg, 24-25. Nijhoff& Schrage, 'Een lange 

sisserr en een late knal?', 38. 
45.. Van der Valk, Pauperzorg, 42-45. 
46.. Dit percentage is berekend met behulp van de Balans van het KNSC die jaarlijks werd gegeven in: Koninklijk Nationaal 

Steuncomité,, Voornaamste bescheiden, passim. 
47.. De Rooy, Werklozenzorg, 23. 
48.. Ibidem. 
49.. Staatsblad, 1916, N°. 522 (Koninklijk Besluit). 
50.. Van der Valk schrijft hierover het volgende: 'Beide [de NVA en haar blad, mh] waren bedoeld als overkoepelende 

organisatiess van de totale armenzorg, maar met name van het particulier initiatief. In beide gevallen ging het initiatief uit 
vann actieve leden van de neutrale verenigingen. Zij bleven hierin steeds een belangrijke rol spelen. Zo was hun invloed 
binnenn het particulier initiatief groter dan hun kwantitatieve betekenis zou doen vermoeden.' Van der Valk, Pauperzorg, 
98. . 

51.. Zie Bijlage 1, Lijst 4.2. 
52.. Zie voor de Armenwet van 1854 o.a.: Melief, Strijd om de armenzorg. Van Leeuwen, 'Armenzorg 1800-1912', 283-288. 
53.. Het verheffingsprincipe was vastgelegd in Artikel 29 van de nieuwe Armenwet. Zie bijvoorbeeld De Rooy, 'Armenzorg 

inn Nederland', 101-102. 
54.. Zie bijvoorbeeld: De Rooy, 'Armenzorg in Nederland', 102. Van Doorn, 'Armoede en werkloosheid'. Hertogh, 'Geene 

wet,wet, maar de Heer!', 217-220. 
55.. Van Doorn, 'Armoede en werkloosheid', 12. 
56.. Kuypers & Schrage, Wage Bargaining Instrument, 4-5 en noot 20. 
57.. Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid (1914-1919) en KNS, Voornaamste bescheiden, m.n. deel 

XII  en XII. J.A. Berger, Van armenzorg tot werklozenzorg, (Amsterdam, 1936). De Wildt, 'Wachtgeldregelingen'. 
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58.. Subsidies wachtgeldregelingen: De Wildt, 'Wachtgeldregelingen', 457. Subsidies Noodregeling-Treub en 
Werkloosheidsbesluit-1917:: zie Tabel B.10.1 in Bijlage 10. 

59.. KNSC, Voornaamste bescheiden, deel XI en XII , passim. 
60.. Bij het aantreden van het kabinet-Cort van der Linden in augustus 1913 werd Treub minister van Nijverheid, Landbouw 

enn Handel. Eenjaar later verving hij A.E.J. Bert ling op het Ministerie van Financiën (Treub werd als minister van LNH 
opgevolgdd door Posthuma, zie § 9.2), maar bleef verantwoordelijk voor het sociale verzekeringsbeleid. Na de 
aanvaardingg van de motie-Schaper (zie tekst) trad Treub in februari 1916 af, om een jaar later na het vertrek van zijn 
opvolgerr A. van Gijn weer op het Ministerie van Financiën terug te keren. 

61.. O.a. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 156-157. Zie voor een meer uitgebreide uiteenzetting van 
Treubss opvattingen over de sociale verzekering, en met name de uitvoeringsorganisatie: Treub, Over sociale verzekering, 
m.n.. 77-91. 

62.. Handelingen, 1913-1914, IL o.a 34-46 en 636-642. 
63.. Bijlagen, 1913-1914, D, N°. 252. Ontwerp-Pensioenbelasting ('Wet op Pensioenbelasting 1916'): ibidem, 1915-1916, 

N°.206. . 
64.. Het feit echter dat uitgerekend Treub met dit wetsvoorstel voor de dag kwam leidde in en buiten het parlement tot de 

nodigee commotie. Vóór de verkiezingen van 1913 had Treub geweigerd zich opnieuw kandidaat te stellen voor de 
Tweedee Kamer, omdat hij het niet eens was met het liberale Concentratiemanifest dat de invoering van een 
staatspensioenn voorschreef. Treub was altijd tegen een staatspensioen geweest, omdat dat volgens hem een vorm van 
armenzorgg was. Van Esveld, Treub, 97-99. Treub, Herinneringen en overpeinzingen, 272-27r4. 

65.. Om de invoering van de Ouderdomswet mogelijk te maken diende Treub tegelijkertijd een ontwerp-wijziging-
Invaliditeitswett in, waarin de ouderdomsartikelen uit Talmas wet werden geschrapt. Zie voor dit ontwerp: Bijlage 3.1 

66.. De Risicobank, november 1915, januari, februari en juni 1916. 
67.. Dit onderhoud vond plaats in januari 1914, dus nog voordat Treub zijn wetsontwerp aan de Tweede Kamer had 

gepresenteerd.. De delegatie van Centraal Beheer werd geleid door Posthuma die in november van dat jaar tot minister 
zouu worden benoemd (zie § 9.2). Brief van de Centraal Beheerdirectie aan de Raad van Commissarissen van Centraal 
Beheer,, d.d. 30 januari 1914: ARA Den Haag, Afdeeling Arbeidersverzekeringen, map 50. 

68.. De Rooy, 'Treub', 80. Zijn voormalig partijgenoot H.P. Marchant bracht Treubs opmerkelijke optreden in verband met 
dienss 'persoonlijke karaktertrekken': 'Met dezen Minister stond men van dag tot dag aan nieuwe verrassingen bloot*. 
Marchant,, 'Staatkundig overzicht', in: Vragen des tijds, XLII/ 5 (februari 1916), 408-418, deze passage 415-418. 

69.. Treub brak met zijn eigen partij na een conflict over financiering van de mobilisatie-uitgaven. Oud, Honderd jaren, 213. 
70.. Treub geciteerd bij: Van Esveld, Treub, 147. Zie ook: Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 32-33. 
71.. Van Esveld, Treub, 150 e.v. 
72.. Ibidem, 383. 
73.. Zie voor dit argument bijvoorbeeld de terugblik van het VDB-Tweede Kamerlid H.P. Marchant, 'Staatkundig overzicht', 

in:: Vragen des tijds, XLU/5 (februari 1916), 408-418, deze passage 416-417. 
74.. Brief van Treub aan Tweede Kamervoorzitter Goeman Borgesius d.d. 31 december 1915. Gemeld bij Wittert van 

Hoogland,, Parlementaire geschiedenis, I, 264. Ik heb de brief noch in de Handelingen noch in de Bijlagen kunnen 
terugvinden,, maar in de debatten die daarop volgden werd herhaaldelijk naar de brief verwezen. 

75.. Zie o.a. Marchant, 'Staatkundigoverzicht' (februari 1916). 
76.. De behandeling van Treubs verzoek in de Tweede Kamer: Handelingen, 1915-1916, ü, 1083-1114 (27 en 29 januari 

1916).. De motie-Schaper luidde: 'De Kamer van oordeel dat de dwang dien de Minister uitoefent op de Kamer, door een 
onverbrekelijkee verband te leggen tusschen het ontwerp-Ouderdomswet en het ontwerp-Pensioenbelasting, niet kan 
wordenn aanvaard, gaat over tot de orde van den dag'. Handelingen, 1915-1916, IL 1104 (28 januari 1916). Strikt 
genomenn was dit geen motie van afkeuring, maar zij werd door de Kamerleden en Treub zelf wel als zodanig opgevat. 
Vann Esveld, Treub, 134. 

77.. Pikant detail is dat ook een deel van de katholieke fractie, onder aanvoering van Aalberse, vóór de motie-Schaper 
stemde.. In de Kamer verklaarde Aalberse dat hij eigenlijk tegen de motie was, maar 'in de gegeven omstandigheden' de 
ministerr niet kon steunen. Met dit laatste doelde Aalberse niet op de politieke situatie, maar op het privéleven van de 
minister.. Treub was al eens eerder gescheiden en nu wilde hij ook zijn tweede huwelijk laten ontbinden en dit werd in de 
perss breed uitgemeten. Aalberse en verschillende van zijn katholieke fractiegenoten stemden voor de motie-Schaper 
omdat,, zo schreef Aalberse in zijn dagboek, een man met een zedelijk leven als Treub 'die kan en mag in Nederland 
geenn Minister zijn - die man kan niet zijn een officieele raadsman van onze zedelijk zo hoogstaande Koningin'. De 
katholiekenn zouden het volgens Aalberse niet aan het volk kunnen uitleggen wanneer zij 'een openlijke echtbreker de 
handd boven het hoofd' zouden houden. Aalberse geciteerd bij Gribling, Aalberse, 283-286. Houwink ten Cate meent dat 
koninginn Wilhelmina zélf achter Treubs vertrek zat. Volgens hem was dit het resultaat van 'een intrige van de Duitse 
gezantt R- von Kühlmann, die erin slaagde Treub [die volgens Houwink ten Cate pro-Brits was, mh] te doen ontslaan 
doorr haar in te lichten over diens intieme betrekkingen'. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 28. Overigens 
suggereertt Aalberse in zijn dagboek tevens dat Treub met zijn koppeling tussen de Ouderdomswet en de Pensioenwet 
bewustt 'politieke zelfmoord' pleegde. Treub wist dat de socialisten - waarvan het minderheidskabinet-Cort van der 
Lindenn afhankelijk was - tegen de Pensioenbelasting zouden stemmen. Bovendien ging het gerucht dat de liberalen zelf 
eenn motie van wantrouwen tegen Treub overwogen. Gribling, Aalberse, 283-286. 

78.. De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer: Handelingen, 1915-1916, IL 1394-1887 (4 t/m 28 april 
1916). . 

79.. Motie Schaper: Handelingen, 1915-1916, ü, 1114 (28 januari 1916); ontwerp-Treub: ibidem, 1971 (18 mei 1916); 
ontwerp-Duyss es.: idem, 1917-1918, ü, 2568 (14 mei 1918); ontwerp-Treub (Eerste Kamer): idem, 1917 (niet 1916-
1917),, L 34 (17 juli 1917); ontwerp Duys es. (Eerste Kamer): idem, 1917-1918, L 768 (19 juli 1918). 
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80.. Om de wijziging van de Grondwet op het punt van het kiesrecht en het bijzonder onderwijs veilig te stellen waren in het 
voorjaarr van 1917 Eerste en Tweede Kamer ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Door deze tussentijdse 
verkiezingenn had het ontwerp volgens de confessionele partijen zijn geldigheid verloren. De behandeling van het 
wetsontwerpp in de Eerste Kamer: Handelingen, 1917 {niet 1916-1917), I, 22-34 (17 juli 1917). 

81.. Formeel ging het bij dit ontwerp-Duys es. om een nieuw wetsvoorstel, maar de inhoud ervan was vrijwel identiek aan 
diee van het ontwerp-Treub. Het ontwerp Duys es.: Bijlagen, 1917-1918, II, N°. 312. 

82.. De behandelingen van het ontwerp-Duys es. in de Tweede Kamer: Handelingen, 1917-1918, II, 2495-2568 (14 mei 
1918);; behandeling in de Eerste Kamer: ibidem, 1917-1918,1,749-768 (19 juli 1918). 

83.. Centraal Beheer, Gedenkboek, passim. 
84.. Stuurman, Verzuiling kapitalisme en patriarchaat,, 183. Zie ook: Heerma van Vos, Achturendag, (Amsterdam, 1994), 

22-24. . 
85.. Na de eerste stemronde stond de SDAP zelfs even op 18 zetels, maar door haar weigering om toe te treden tot de 

regeringg (zie tekst) verloor zij er volgens Oud bij de 'naverkiezingen* (deze waren noodzakelijk omdat enkele sociaal-
democratischee kandidaten in meerdere districten tegelijk waren gekozen) weer drie. Oud, Honderd jaren, 209-211. 

86.. Ibidem, 210-211. 
87.. Ibidem, 208-223. De Rooy, Werklozenzorg, 25. 
88.. Zie b.v. Troelstra, Gedenkschriften, deel 4, 55-56. 
89.. Huetingea., Naar groter eenheid, 66-67. Perry, 'De jaren 1894-1919', 57. 
90.. SDAP, Verkiezingsprogramma-1918, afgedrukt in: Parlement en kiezer, 1919-1920, 129-132, deze citaten 129 en 130. 

Notenn bij Hoofdstak 10 
1.. Mayer, Old Regime, 4, mijn vertaling, mh. 
2.. Oud, Jongste verleden, I, 22-77. 
3.. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenissen in de laatste maanden van 1918: Scheffer, November 1918. 

Ziee ook: Oud, Jongste verleden, I, 83-93. 
4.. Gribling, Aalberse, 335. Nog in maart 1919 noteerde de Amsterdamse bankier E. Heldring in zijn dagboek: *Ik ben niet 

gerustt over den toestand onder de arbeiders. [...] Zij zijn [...] opstandig. Daarbij komt de groote staking in de 
metaalnijverheid.. Het terrein wordt dus, gegeven ook de onrust welke over geheel Europa heerscht, voor een groote 
uitbarstingg geschikt.' De Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 317. 

5.. Heerma van Vos, Achturendag, 26-31. 
6.. 'In 't algemeen', zo herinnerde de toenmalige minister van Arbeid, de katholieke democraat P.J.M. Aalberse zich enkele 

jarenn later, 'was het in die spannende novemberdagen frappant, hoezeer juist de liberalen overstuur waren - niet slechts 
dee politici en magistraten, maar ook de werkgevers. Kwamen er niet politici bij de regering smeken, om toch onverwijld 
enigee sociaal-democraten in het Ministerie op te nemen? Had de burgemeester van Rotterdam zich er al niet aanstonds 
bijj  neergelegd, dat een Arbeidsraad het gemeentebestuur in hadden zou nemen? Waren er geen grootwerkgevers, die 
aanstondss den achturendag met 44- of 45-urige werkweek invoerden, en meenden goed te doen dit aan Schaper [het 
SDAP-Tweede-Kamerlid,, mh] te melden, omdat deze toch over enkele dagen als Minister van Arbeid zou optreden?' 
Aalbersee geciteerd bij Gribling, Aalberse, 319. Zie ook de toegeeflijke opstelling van conservatief-liberale bladen als de 
NieuweNieuwe Rotterdamsche Courant, het Centraal Beheer orgaan De Risicobank en de werkgeversgezinde De Nieuwe 
CourantCourant in november en december 1918. 

7.. Zie voor de motie-Rink: Handelingen, 1918-1919, H, 357-358. 
8.. Ruys in de Tweede Kamer: Handelingen, 1918-1919, II, 657-665 (10 december 1918). 
9.. Aanvankelijk gold deze bepaling slechts voor de eerste zittingsperiode van de Raden van Arbeid, maar in 1924 werd de 

bepalingg verlengd en in 1928 een permanente regel. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L, 314 en 512. 
10.. Moltzer, 'Wettelijke verzekering tegen zeeongevallen', 655-656. 
ILL Zie Bijlage 3.1. 
12.. Bijlagen, n, 1918-1919, N°. 484. 
13.. De Rijksbijdrage aan de Invaliditeitswet, de Ouderdomswet en de Zeeongevallenwet: Van der Does, Sociale verzekering, 

Bijlagee XXXIII . De bijdrage van het Rijk aan de werklozenzorg: De Rooy, Werklozenzorg, Bijlage 8. De hoogte van de 
Rijksbegroting:: ibidem, Bijlage 2. 

14.. Het ontwerp-Radenwet, het ontwerp-Zeeongevallenwet, het ontwerp-wijziging-Invaliditeitswet en het ontwerp-
Vrijwillig ee Ouderdomsverzekering werden op 20 juni ingediend, van 9 tot en met 12 september 1919 in de Tweede 
Kamerr behandeld en op 18 september zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Behandeling en aanvaarding van deze 
wettenn (eveneens zonder hoofdelijke stemming) in de Eerste Kamer vonden plaats op 30 en 31 oktober 1919. 

15.. Folmer, Departement van Arbeid, xv. 
16.. Het ging hierbij om Artikel 40 van de Invaliditeitswet. De AMvB: Staatsblad, 28 november 1919, N°. 791. 
17.. Raden van Arbeid, jaarverslag 1921. 
18.. Zie onder andere: Katholiek sociaal weekblad, 24 januari en 14 februari 1920. Het Volk, 13, 21, 29 en 31 januari, 18 

februarii  1920. Zie ook de interpellatie-Beumer in de Tweede Kamer over dit onderwerp, Handelingen, 1919-1920, II, 
1733-17499 (25 maart 1920). 

19.. Kersten, Invaliditeitswet, 4-5. Voor Kersten: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 236-237. 
20.. Zie bijvoorbeeld: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 maart 1920. In de maanden februari, maart en april verschenen in 

dee NRC en in het Handelsblad artikelen, ingezonden brieven en verslagen van protestvergaderingen tegen de 
Invaliditeitswet. . 

21.. Voor het bezwaren van de dames tegen de Invaliditeitswet: Poelstra, Luiden van een andere beweging, 277-279. Over de 
(veranderende)) verhouding tussen de dienstmeiden en hun werkgeefsters: Montijn, Leven op stand, 25-26 en 242-244. 
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22.. De Risicobank, januari 1920. 
23.. Centraal Beheer, Open brief. Zie ook: De Risicobank, november en december 1919, januari en februari 1920. H. 

Smissaert,, 'De ambtenaar of de man zelf?', in: De Amsterdammer, 13 en 27 maart 1920. 
24.. De Risicobank, april en mei 1920. 
25.. Zie de interpellatie-Beumer in de Tweede Kamer over dit onderwerp, Handelingen, 1919-1920, D, 1733-1749 (25 maart 

1920). . 
26.. 'Wet van den 4den December 1920, tot wijziging der Invaliditeitswet (Gemoedsbezwaren)', Staatsblad, N° 850. Een 

dergelijkee regeling voor gemoedsbezwaren zou in de daaropvolgende jaren ook in andere sociale wetten en 
wetsontwerpenn worden opgenomen. 

27.. Hoe groot het aantal arbeiders, dat wegens gemoedsbezwaren van de verzekeringsplicht was ontheven, precies was is 
niett met zekerheid te zeggen. In de jaarverslagen van de Raden van Arbeid werd onderscheid gemaakt tussen twee 
categorieën:: 1) arbeiders die wegens gemoedsbezwaren ontheffing hadden aangevraagd en gekregen (1.727 in 1921; 
Art.. 286c van de gewijzigde Invaliditeitswet), en 2) werkgevers die wegens hun eigen gemoedsbezwaren ontheffing 
haddenn aangevraagd en gekregen voor hun arbeiders (672 in 1921; Art. 286g). Van deze werkgevers werd in de 
jaarverslagenn niet vermeld hoeveel arbeiders zij gezamenlijk in dienst hadden. Uitgaande van een gemiddeld aantal 
verzekerdee arbeiders van 3,2 per werkgever (in 1920) kan hun aantal in 1921 niettemin worden geschat op 2.150 
personenn (672 x 3,2). In 1921 vielen derhalve in totaal ongeveer 3.877 arbeiders (1.727 + 2.150) onder de nieuwe 
bepaling.. Raden van Arbeid, Jaarverslag, 1921. Het gemiddeld aantal verzekerde werklieden per werkgever is berekend 
doorr het aantal verzekerde arbeiders (1.753.000 in 1920, zie Bijlage 8) te delen door het aantal bedrijfshoofden (543.000 
inn 1920 (volkstellingjaar), CBS, Dertiende algemene volkstelling, staat 6, dit getal is waarschijnlijk groter dan het 
werkelijkee aantal ondernemingen, omdat in dit getal de meewerkende echtgenoten zijn meegerekend). 

28.. Voor de hernieuwde oppositie van de liberale aristocraten in het parlement: bijvoorbeeld de Interpellatie-Drion in de 
Tweedee Kamer, Handelingen, II, 1921-1922, 171-208; Gribling, Aalberse, 371-374. Voor het werkgeversverzet tegen 
werklozensteun:: De Rooy, Werklozenzorg, 30-31, Kuijpers & Schrage, 'Unemployment Insurance in the Netherlands', 
90-92,, en tegen achturendag: Heerma van Vos, Achturendag, 46*54. 

29.. Ibidem, 47. 
30.. Hobsbawm, Age of Empire, 6-7. Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 239-240 
31.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 11-12. De Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 328-329. 
32.. Van Lennep, Late regenten, 60-61 en 69. Hoekveld, Baarn, 148-149. Bruin, Herenwereld ontleed, 61-65. De Vries, 

HerinneringenHerinneringen en dagboek van Ernst Heldring, passim. Vgl. Jonker, 'Waterdragers van het kapitalisme', m.n. 171-172. 
Wilterdink,, Vermogensverhoudingen in Nederland, 185-260. 

33.. Van Lennep, Late regenten, 1-66. 
34.. Bruin, Herenwereld ontleed, 64-65. 
35.. Over een oom en tante, die een aantal familietradities in de jaren twintig nog in stand probeerden te houden, schrijft de 

aristocraatt Van Lennep bijvoorbeeld: 'Dat heeft hun ongetwijfeld een deel van hun vermogen gekost. Misschien zagen 
zee niet tijdig in, welke veranderingen de oorlog van 1914-1918 ook in Nederland teweegbracht, niet beseffende "que les 
rentierss ne seraient plus interessants après la guerre".' Van Lennep, Late regenten, 69. Zie ook: Hoekveld, Baarn, 150-
151;; Schmidt, Om de eer van de familie, 176-178. 

36.. Dit ressentiment uitte zich overigens ook in dagelijkse omgang tussen de standen. Volgens Montijn namen in de jaren 
twintigg de uiterlijke 'klassentegenstellingen' (sic!) in Nederland toe. Montijn, Leven op stand, 25-28 

37.. Oud, Jongste verleden, L 384-385. Zie ook: De Jonge, Crisis en critiek der democratie, 63-117. Von den Dunk, 
'Conservatismee in vooroorlogs Nederland'. 

38.. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 22. 
39.. Bijvoorbeeld de bijdrage aan het blad Haagsch Maandblad van H.C. Dresselhuys (fractievoorzitter van de Liberale 

Staatspartijj  in de Tweede Kamer), 'Het evenwicht in de Staat' (1925:507-513) en W.M. Westermann, 'Gezag of chaos' 
enn 'Een politiek réveil' (1924:42-56, resp. 1925: 375-387). 

40.. Deze topambtenaar was A.C. Josephus Jitta. De overige leden waren: A. Plate (Rotterdamse reder en oud-Tweede 
Kamerlidd voor de Bond van Vrije Liberalen, Rg vóór 1850), D. Crena de Iongh (agent, later president van de 
Nederlandschee Handel-Maatschappij, Rg vóór 1700), Th. van Weideren baron Rengers (oud-Eerste-Kamerlid voor de 
BB VL, Rg vóór 1400), J. van Hettinga Tromp (functie onbekend) en W.B. Reyen (functie onbekend). Zie voor de bronnen 
m.b.t.. de bijzonderheden van de commissieleden: Bijlage I. Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 
DoelmatigeDoelmatige overheids-bemoeiing, 40. 

41.. Ibidem, 12, mijn curs., mh. 
42.. Ibidem, 20-21. 
43.. Nationale Unie, Staatkundig advies. 
44.. Ibidem, 13. De open brief was onder anderen ondertekend door Smissaert en de Kamerleden E.C. van Dorp (Liberale 

Staatspartij)) en C. van der Voort van Zijp (ARP). Achter de in totaal 214 namen van personen die in de brief als 
ondertekenaarss werden vermeld, was telkens de woonplaats en in een groot aantal gevallen hun beroep vermeld. 
Woonplaats:Woonplaats: Van alle ondertekenaars waren er 16 afkomstig uit Amsterdam, 27 uit Rotterdam, 63 uit Den Haag, 33 uit 
Haarlemm en 20 uit de deftige buitenplaatsen, zoals Wassenaar, Bloemendaal en Overveen, tezamen 159 personen (= 74,3 
procent).. Beroep: Van de personen van wie het beroep was vermeld (150 ~ 70,1 procent), waren er 74 (= 49,3 procent) 
werkzaamm in de bank-, handels- en verzekeringswereld, de scheepvaart en de koloniën. Status: Van alle ondertekenaars 
warenn er 36 (= 16,8 procent) van adellijke en 86 (= 40,2) van (vermoedelijk) patricische afkomst, opgeteld derhalve 122 
personenn (= 57 procent). Bij het bepalen van de status is niet, zoals bij de lijsten in de bijlagen, de 'strenge methode' (zie 
Bijlagee 1) toegepast, maar genoteerd welke namen in Nederlands adelboek en Nederland's patriciaat voorkomen. 
BekendeBekende families: Op de lijst komen naast de in de tekst genoemde personen, onder anderen voor: telgen van bekende 
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aristocratischee families uit Amsterdam (De Beaufort, Bierens de Haan, Crommelin, Van Eeghen, Van Hall, Van Lennep, 
Rahusen,, Voute), Rotterdam (Van Beuningen, Hintzen, Hudig, Mees), Den Haag (Groeninx van Zoelen) en Haarlem 
(Enschedé).. Ibidem, 13-20. 

45.. Het ging bij deze middenstandspartijen om de Economische Bond, de Neutrale Partij en de Middenstandspartij. 
46.. Gribling, Aalberse, 378-383. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, I, 165-211. 
47.. In de daaropvolgende jaren ontvingen alleen enkele grote gemeenten een kleine subsidie. De Rooy, Werklozenzorg, 28-

34. . 
48.. Folmer, Departement van Arbeid, 69-70. 
49.. Staatscommissie-Kooien, Verslag. 
50.. Dit voorontwerp-Ziektewet van Aalberse heb ik helaas niet kunnen achterhalen. Schoonenberg, die kennelijk wel over 

hett ontwerp kon beschikken, schrijft dat 'dit voorontwerp voornamelijk de emancipatie van de erkende bijzondere 
kassenn tot een met de Overheidsinstellingen gelijkwaardige positie [behelsde]'. Uit de beschrijving die hij geeft kan 
echterr niet worden opgemaakt dat het voorontwerp wezenlijk van de uiteindelijke Ziektewet-Talma verschilde. Ook 
daarinn waren, na aanvaarding van het amendement-De Visser, de erkende bijzondere kassen min of meer aan de Raden 
vann Arbeid gelijk gesteld. Schoonenberg, Particulier initiatief, 79-80 

51.. Aalberse, geciteerd bij Rigter, Sociale wil en werkelijkheid 45-46. 
52.. Gribling, Aalberse, 341. 
53.. Posthuma deed dit voorstel in juli 1919, het werd in oktober van dat jaar in de Raad besproken: Notulen Hooge Raad van 

Arbeid,, 26 juli en 9 oktober 1920. 
54.. Ibidem. 
55.. In een 'minderheidsnota', die aan het eindverslag van Commissie was toegevoegd, had Kupers het advies aan de 

ministerr (een toekomstige ziektekostenverzekering dient te worden uitgevoerd door ondernemingskassen en particuliere 
ziekenfondsen)) gehekeld, omdat door de inzet van dergelijke fondsen de afhankelijk van de arbeiders van de onderne-
mingg zou worden vergroot. Om die reden had Kupers gepleit voor één overheidsfonds (met lokale fondsen), waarin alle 
arbeiderss die onder de Ziektewet vielen werden ondergebracht. Staatscommissie-Kooien, Verslag. 

56.. Voor de stemming onder de NW-ers: Notulen NW-hoofdbestuur, voorjaar 1920, IISG, Amsterdam, inv.nr 17. 
57.. Reeds op 30 juli 1920 schreef Posthuma aan 'B.R.' (= 7) dat hij schriftelijk contact zou opnemen met Stenhuis. In het 

Archief-Posthumaa bevindt zich een brief van NW-bestuurder F. van der Walle (dd 3 augustus 1920), waarin deze 
meldtt dat het NW-bestuur in principe tot overleg bereid is. In dit schrijven wordt verwezen naar een eerdere brief van 
Posthumaa (Ad. 28 juli 1920), die ik echter in de geraadpleegde archieven (NW, Kupers, Van der Walle, Stenhuis (alle 
IISG,, Amsterdam) en Posthuma (ARA, Den Haag) niet heb aangetroffen. In reactie op de brief van Van der Walle (dd. 3 
augustuss 1920) nodigt Posthuma de NW-er uit voor een 'conferentie' op 14 september 1920. ARA Den Haag, F.E. 
Posthuma,, inv.nr 380. 

58.. Mededeling van Kupers in het NW-verbondsbestuun notulen Verbondsbestuur, 24 september 1920: IISG Amsterdam, 
NW,, inv.nr. 4. 

59.. Het Volk, 'De ziekteverzekering en de arbeiders' (schrijver onbekend 29 september 1920); 'De Ziektewet-Talma - Is 
invoeringg in het belang der arbeiders?' (door E. Kupers, 29 oktober); 'De Ziektewet-Talma - Schets eener andere 
regeling'' (door E. Kupers, 30 oktober 1920); 'De verzekeringswetgeving - Tegen de bureaucratie' (schrijver onbekend 
44 november 1920). Kupers, 'Invoering der Ziektewet-Talma'. 

60.. Totaal aantal arbeiders: CBS, Dertiende algemene volkstelling, Staat 6. Aantal verzekerde arbeiders: 1912: Directie van 
denn Arbeid Fondsen tot ondersteuning van arbeiders bij ziekte, 81. 1920 (Kupers): Kupers, 'Invoering der Ziektewet-
Talma',, 768-773. 1920 (CBS): CBS, 'Ziekengeld-uitkeering', 1466-1470. 

61.. Notulen Hooge Raad van Arbeid, 9 oktober 1920. 
62.. Deze cijfers werden door Methorst aan de Raad bekend gemaakt en enige weken later gepubliceerd: CBS, 'Ziekengeld-

uitkeering'. . 
63.. Notulen Hooge Raad van Arbeid 4 december 1920. 
64.. Ibidem. 
65.. Zie voor een uitvoeriger beschrijving van deze laatste fase: Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, Gedenkboek, 

133-138. . 
66.. Proeve van een ontwerp-Ziektewet. 
67.. Idem, 27 juni 1921. 
68.. Wittert van Hoogland Parlementaire geschiedenis, L 345-354. 
69.. Ibidem. 
70.. Notulen Hooge Raad van Arbeid 9 oktober 1920, 27 juni 1921 en 26 juli 1923. 
71.. Zie bijvoorbeeld Duys op de vergadering van de Hooge Raad van Arbeid in december 1920: Notulen Hooge Raad van 

Arbeidd 4 december 1920. Dit punt van kritiek was niet geheel onjuist, zo blijkt uit de notulen van het NW-
hoofdbestuur.. Met name de Landarbeidersbond de Ambtenaarsbond en de ANDB, die alle bij de vakcentrale waren 
aangesloten,, voelden weinig voor de Proeve en drongen ten tijde van de onderhandelingen herhaaldelijk aan op het 
stopzettenn ervan. Zij verlangden een veel bredere discussie in de vakcentrale over de wenselijkheid van een akkoord met 
dee werkgevers. Zie bijvoorbeeld: notulen NW-Verbondsbestuur 24 maart 1921: IISG Amsterdam, NW, inv.nr. 17. 

72.. E. Boekman, 'De Ziektewet-Talma - Is invoering in het belang der arbeiders?', in: Het Volk, 24 en 30 november 1920. 
Blijkbaarr was Boekman toen reeds op de hoogte van de vorderingen in de onderhandelingen tussen Kupers, Posthuma en 
Nijgh. . 

73.. Op een SDAP-congres in het voorjaar van 1921 werd besloten voorlopig nog geen standpunt in te nemen over de Proeve. 
SDAP,, Congres-besluiten, 157. 

74.. In een brief aan SDAP-bestuurder W.H. Vliegen schreef F.M. Wibaut, die de SDAP in de Hooge Raad 
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vertegenwoordigde:: 'de Partij [kan] zich niet aan [...] sluiten bij wat het NW thans bezig is te doen tot ondermijning 
vann de publiekrechtelijke regeling der Ziekteverzekering. Het is echter ook mijn meening, dat alsnog getracht kan en 
moett worden ernstig verschil van meening tusschen NW en SDAP, dat hier dreigt te voorkomen.' Wibaut aan Vliegen, 
88 december 1920: IISG Amsterdam, F.M. Wibaut, inv.nr. 324. 

75.. In de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Commissie van Voorbereiding liet Aalberse 
doorschemerenn dat hij weinig gecharmeerd was van de uitvoeringsorganisatie in het wetsontwerp, onder meer omdat de 
positiee van de arbeiders daarin niet al te sterk was. Bijlagen, 1921-1922, H, N°. 133.3. Aalberse herhaalde zijn twijfels in 
dee Eerste Kamer. Handelingen, 1921-1922,1. 1051. 

76.. Behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer: Handelingen, 1921-1922, H, 2780-2788 (13 oktober 1921), 
stemming:: 12 mei 1922. Behandeling en stemming in de Eerste Kamer: Ibidem, 1,1050-1051 (18 mei 1922). Zie voor de 
bezwarenn tegen de uitvoeringsorganisatie tevens het Voorlopig Verslag van de Commissie van Voorbereiding: Bijlagen, 
1921-1922,, n,N°. 133.1. 

77.. Idem, 1920-1921, IL N°. 560. 
78.. Het ging hierbij om het ontwerp-Ziekte- en ongevallenverzekering. Voor details: zie Bijlage 3.1. 
79.. Zie bijvoorbeeld: notulen NW-Verbondsbestuur, 8 maart 1923: IISG Amsterdam, NW, inv.nr 4. 
80.. Het eerste overleg tussen de besturen van N W en SDAP vond waarschijnlijk plaats in het najaar van 1922. Het vervolg 

daarvann liet om onduidelijke redenen echter maanden op zich wachten. De speciale commissie bestond uit Kupers, W.H. 
Vliegenn en K. Lindner, notulen NW-Verbondsbestuur, 23 maart 1923: IISG Amsterdam, NW, inv.nr 4. Vliegen werd 
laterr vervangen door B.H. Sajet. 

81.. Ibidem, 6 juli 1923. De definitieve tekst van het akkoord werd in 1924 gepubliceerd. 
82.. Ibidem, 19. 
83.. Kupers, Lindner & Sajet, Rapport inzake de sociale verzekering, 17-27. 
84.. Dit werd gemeld in: Notulen NW-Verbondsbestuur, 3 augustus 1923: IISG Amsterdam, NW, inv.nr 4: 'Wij [de 

vertegenwoordigerss van N W en SDAP in de Hooge Raad, mh] stelden ons op het standpunt, dat in ieder bedrijf één 
bedrijfsverenigingg moest komen, waaraan publiekrechtelijke bevoegdheid moest worden toegekend.' Met deze keuze 
verwierpenn de socialistische leden van de Hooge Raad feitelijk de Proeve, omdat daarin werd uitgegaan van 
privaatrechtelijkeprivaatrechtelijke bedrijfsverenigingen. 

85.. Notulen Hooge Raad van Arbeid, 26 juli 1923. In deze tabel zijn voor de duidelijkheid de voor- en tegenstemmen 
omgewisseld,, zie de toelichting aldaar. 

86.. Voordat Groeneveld in 1911 op het departement van Nijverheid, Landbouw en Handel (later Arbeid) was komen werken 
wass hij chef geweest van het bijkantoor van de Centrale Werkgevers Risicobank in Hengelo. In die hoedanigheid was hij 
volgenss de socialist J.E.W. Duys een loyale assistent van D.W. Stork geweest. Zo zou Groeneveld Stork persoonlijk 
hebbenn verdedigd toen deze in 1907 voor de Raad van Beroep in Almelo moest verschijnen op verdenking van 
ongevall  verzwijging. In de jaren twintig schaarde Groeneveld zich herhaaldelijk in het openbaar achter het streven van de 
oudee ondernemers, boeren en middenstanders naar de inzet van particulier initiatiefin de sociale zekerheid. De leiding 
vann Centraal Beheer noemde Groeneveld in haar Gedenkboek dan ook 'een niet genoeg te waarderen steun'. Voor 
Groeneveldd als chef van het CWRB-bijkantoor in Hengelo: Centrale Werkgevers Risicobank, Verslag, balans en 
rekeningrekening en verantwoording (jaarverslag), (Amsterdam, v.j.). Duijs, Mislukking van het particulier initiatief, 47-48. 
Groeneveldss openlijke steun voor het standpunt van de werkgevers: o.a. Congres voor Sociale Verzekering, passim. De 
waarderingg van de werkgevers: Centraal Beheer, Gedenkboek, 165. 

87.. H.W. Groeneveld, 'Een plan tot bezuiniging en vereenvoudiging onzer sociale verzekeringswetgeving', Nieuwe 
RotterdamscheRotterdamsche Courant, 17 en 18 oktober 1922. 

88.. Zie bijvoorbeeld: De Swaan, Zorg en de staat, 158-223. 
89.. Zie voor de samenstelling van de Hooge Raad van Arbeid de notulen van de Raad. 
90.. Rapport Staatscommissie-Van IJsselsteijn, als weergegeven bij: Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 

438-452. . 
91.. Zie opvattingen in Hooge Raad over het rapport-Van LJsselsteyn: Notulen Hooge Raad van Arbeid, 8 april 1929. 
92.. De Swaan, Zorgen de Staat, 192-203 en 222-223. 

Notenn bij Hoofdstak 11 
1.. Enkele jaren na de oprichting van de Risicobank was een groep van Brabantse ondernemers, verenigd in de Noord-

Brabantschee Werkgevers Risicovereeniging en voor het merendeel werkzaam in de textielindustrie, tot de coöperatie 
toetreden.. Een rol van betekenis hadden deze katholieke ondernemers in de Risicobank echter niet gespeeld. Zie Bijlage 
55 van dit boek en de Centrale Werkgevers Risicobank, Verslag. 

2.2. Lid van de VNW waren o.a. de Limburgse mijnen, verschillende West-Brabantse beetwortelsuikerfabrieken en Philips. 
Dezee ondernemingen waren dikwijls met Hollands kapitaal opgezet en werden veelal door managers van buiten de 
Brabantt en Limburg bestuurd. Zie de ledenlijsten in de gedenkboeken van de VNW: Vereeniging van Nederlandsche 
WerkgeversWerkgevers 1899-1909, Bijlage I. Vereeniging van Nederlandse Werkgevers, Gedenkboek, Bijlage I. Voor Philips en de 
Limburgsee steenkolenmijnen: Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, passim. Voor de 
beetwortelsuikerfabrieken:: De Jonge, Industrialisatie van Nederland, 39-53. 

3.. Zie verder voor de Brabantse fabrikanten: Van der Ven, 'Brabantse volk', 66. Voor Limburgse fabrikanten: Rogier en 
Dee Rooy, In vrijheid herboren, 343. 

4.. In de Tilburgse wolindustrie bestonden al wat langer enkele kleine fabrieken, maar deze werden grotendeels beheerst 
doorr Leidse textielondernemers. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw gingen de Tilburgers geleidelijk aan 
voorr eigen rekening werken. Van Schelven, 'Schering en inslag', 14-20. 

5.. Voor de bedrijfstakken waarin de katholieke fabrikanten werkzaam waren: Van der Ven, 'Brabantse volk', 85. Linssen, 
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WerkgeversorganisatieWerkgeversorganisatie in katholiek patroon , 1-29. Voor Brabant: Van den Eerenbeemt, Brabants industrieel bedrijf, 
134-160.. Veraghtert, 'Modern industrieel gewest'. 

6.. Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, 50-56. 
7.. De Hen, 'Industrialisatie van Nederland', 8. Veraghtert, 'Modern industrieel gewest', passim. Van Schelven, 'Schering 

enn inslag', 26-27. 
8.. Voor de ledenaantallen van de ARKWV: Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, 58. Voor die van de 

VNW:: Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, Gedenkboek, Bijlage 1. Overigens werd in 1919 een tweede 
katholiekee werkgeversorganisatie, het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen, opgericht, waarvan alleen 
brancheverenigiiigenn (de leden van de ARKWV waren individuele ondernemers) lid konden worden. Beide organisaties 
warenn nauw met elkaar verbonden. Zo deelden zij het secretariaat en de secretaris, hadden diverse werkgevers (vaak 
tegelijkertijd)) zitting in beide besturen en werd dikwijls gezamenlijk vergaderd. In het vervolg van dit boek zal daarom 
gemakshalvee telkens slechts van ARKWV worden gesproken. 

9.. Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 630-634. Heerma van Vos, Achturendag, 46-47. 
10.. Veraghtert, 'Modern industrieel gewest', passim. 
11.. Ibidem, 198,203-204 en 207. Van Staaij, Katholieke partij en de handelspolitiek, 56-76. 
12.. Gribling, Aalberse, 406-409. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 27. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 70. 

Houwingg ten Cate, Mannen van de Daad, passim. 
13.. Ziekte-Risico was in 1916 opgericht en hield zich bezig met de uitvoering van een vrijwillig e ziekteverzekering. Zie 

voorr Posthumas voorstel: 'Verslag van de discussie gevolgd op den inleiding door den heer Posthuma gehouden in de 
buitengewonee algemeene ledenvergadering der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers op maandag 29 juni 1925' 
('Strengg vertrouwelijk'): ARA Den Haag, F.E. Posthuma, inv.nr 14. 

14.. Zie bijvoorbeeld: 'notulen van de Gecombineerde vergadering van het dagelijks bestuur der ARKWV en de 
afvaardigdenn der bij het RK Verbond aangesloten organisaties' (in het vervolg aangeduid als 'notulen-AKWV'), 13 
julii  1925: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 374. Voor de uitvoeringskosten van de vrijwillig e verzekering van Ziekte-
Risico:: Centraal Beheer 1909-1934, Bijlage 23. Voor de controverse tussen ARKWV en Centraal Beheer over deze 
uitvoeringskostenn o.a.: De Risicobank, mei 1926 en De FLK Werkgever, 30 juni 1926. 

15.. Van der Ven, 'Brabantse volk', 66. 
16.. Ook de katholieke geestelijkheid in Brabant en Limburg was deze verhouding tussen patroon en arbeider lange tijd 

blijvenn prediken. Ibidem, 92-98. 
17.. Wichers, Oude plattelandsbeschaving, 36-38, dit citaat 38. 
18.. Zie hiervoor o.a. de Arbeidsenquête van 1886: Giele, Kwaad leven, deel 3. Vanzelfsprekend bestonden er ook positieve 

uitzonderingen:: zie b.v. Van den Eerenbeemt, Brabants industrieel bedrijf, 95-103. 
19.. Voor de arbeidsomstandigheden in het zuiden: Heerma van Vos, 'Om waarheid en recht'. 
20.. Directie van den Arbeid, Ondersteuning van arbeiders bij ziekte, 84. 
21.. Tussen 1914 en 1926 was het ledenaantal van het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond verdrievoudigd. Heerma van 

Vos,, 'Om waarheid en recht', 335. Zie ook: Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 460-485. Roes, Katholieke 
vakbeweging,vakbeweging, 33-45. 

22.. Heerma van Vos, 'Om waarheid en recht'. 
23.. B.J.M. van Spaendonck, 'Ziekteverzekering in de textielnijverheid', in: De UK Werkgever, 16 en 30 december 1925 en 

66 januari 1926. 
24.. Van de in totaal ongeveer 154.000 Brabantse industriearbeiders waren bijna 54.000 werkzaam in de vier genoemde 

sectoren.. Veraghtert, 'Modern industrieel gewest', 195. De invoering van het stelsel in de leer- en metaalindustrie wordt 
gemeldd in: De RK Werkgever, 26 mei 1926. 

25.. Notulen-AKWV, 13 juli 1925: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 374. 
26.. Zie Bijlage 1, Lijst 3.4. 
27.. Duynstee, 'Katholieke Tweede-Kamerfractie', 104. 
28.. De Vlootwet moest de weg vrijmaken voor de bouw van een marinevloot ter bescherming van Nederlands-Indië. Zie o.a. 

Beunders,, Weg met de Vlootwet!, 123-128. Zie ook: Oud, Jongste verleden, deel 2, 107-137. Onder de tien 
democratischee katholieke Kamerleden die tegen de Vlootwet stemden waren de vier vakbondsbestuurders (Engels, 
Kuiper,, Loerakker en Van Rijzewijk) en de twee vertegenwoordigers van de katholieke onderwijzers (Suring en Bulten) 
inn de fractie. Andere tegenstemmers waren linkse intellectuelen als J.R.H. van Schalk en een tweetal Michaëlisten (zie 
tekst).. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, IL 29, 54 en 511. Beunders, Weg met de Vlootwet!, passim. 
Duynstee,, 'Katholieke Tweede Kamerfractie', 114. 

29.. Gribling, Nolens, 144-150, dit citaat 144. 
30.. Veraart, geciteerd bij Gribling, Nolens, 145. Zie voor Veraart en de Michaëlisten: Schmiermann, 'Veraart', 124-127. 
31.. Gribling, Nolens, 144-150. Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 634-638. 
32.. Direct na de hervorming van de partij werd de behoudende A.LMJ. baron van Wijnbergen tot aftreden gedwongen. Hij 

werdd vervangen door de meer gematigde Jhr. CJ.M. Ruys de Beerenbrouck, die op zijn beurt in 1929 werd opgevolgd 
doorr een van de leiders van de katholieke democraten, C.M.J.F. Goseling. Inmiddels waren ook katholieke aristocraten 
alss J.NJ.E. Heerkens Thijssen en Van Wijnbergen uit het bestuur verdwenen en onder meer vervangen door de 
vakbondsleiderr A.C. de Bruyn en Michaëlistenvoorman J.A. Veraart. In 1929 bestond het RKSP-partijbestuur louter uit 
personenn die tot de democratische vleugel van de partij werden gerekend, te weten Goseling, M. van Hout, A.J.M. 
Leesberg,, De Bruyn, J.W. Mols, F. Theulings en H.A.M.T. Kolfschoten. De samenstelling van het RKSP-partijbestuur: 
ParlementParlement en kiezer, 1924-1930. Zie voor de democratisering van het partijbestuur verder: Van Merriênboer, 'Goseling', 
m.n.. 98-100. Schmierman, 'Veraart', 126-127. 

33.. Dit laatste gold bijvoorbeeld voor de katholieke aristocraten D.A.P.N. Kooien (lid sinds 1905), A.B.G.M. van 

H « « 
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Rijckevorsell  (lid sinds 1916), Jhr. A.F.O.M. van Sasse van Usselt (lid met onderbreking sinds 1901) en AJLM.J. van 
Wijnbergenn (lid sinds 1904). Zie voor meer bijzonderheden: Bijlage 1, Lijst 3.4. 

34.. De val de coalitie was ingeluid door de steun van de CHU aan een motie van de oppositie, waarin de regering - tot 
woedee van de katholieken - werd opgeroepen tot opheffing van het Nederlandse Gezantschap bij de paus. Oud, Jongste 
verleden,verleden, m, 62-66. 

35.. Ibidem, 68. 
36.. Duynstee, 'Katholieke Tweede Kamerfractie', 121-134. 
37.. Daudt, 'Politieke machtsverhoudingen in Nederland', 404. 
38.. Van den Berg, 'Democratische hervormingen', m.n. 278-284. Blom & Ten Have, 'Sociaal-democratie tussen doorbraak 

enn coalitie'. Bosnians, 'Politieke en parlementaire ontwikkeling in Nederland', m.n. 24-26. Visser, Alleen bij uiterste 
noodzaak?,noodzaak?, m.n. 9-20 en 285-288. 

39.. Van den Berg vormt op dit punt een uitzondering. Van den Berg, 'Democratische hervormingen', m.n. 281. 
40.. Oud, Jongste verleden, DL 68. 
41.. Zie bijvoorbeeld Duynstee, 'Katholieke Tweede Kamerfractie'. 
42.. Enkele belangrijke voorbeelden zijn: de kwestie rond de Vlootwet (1923), de bezuinigingsplannen van de kabinetten-

Ruyss de Beerenbrouck en -Colijn, de motie-Kuiper-Van den Tempel over de werkloosheidsverzekering (1927, zie § 
12.4)) en de afhandeling van de Ziektewet (1928-1929, zie verderop in dit hoofdstuk). Duynstee geeft in zijn artikel nog 
enkelee parlementaire voorbeelden. Duynstee, 'Katholieke Tweede Kamerfractie', 107, noot 1. Een belangrijk voorbeeld 
vann de groeiende eensgezindheid van de katholieke en socialistische organisaties buiten het parlement is de kwestie rond 
dee Proeve-Posthuma-Kupers (zie Hoofdstuk 10 van dit boek). 

43.. Zie o.a. Oud, Jongste verleden, HL 67-81. Gribling, Nolens, 243-246. 
44.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 457-469. Oud, Jongste verleden, HL 220-223. 
45.. Notulen Hooge Raad van Arbeid, 9 april 1927. In deze vergadering van de Hooge Raadd werd een preadvies besproken 

vann een speciale commissie (de Commissie XI) over Slotemakers voorontwerp. Dit preadvies heb ik helaas niet kunnen 
achterhalen,, maar door combinatie van de notulen en het eindadvies van de Raad, dat gedeeltelijk bij Wittert van 
Hooglandd is afgedrukt, kon niettemin een redelijk helder beeld van de verhoudingen en opvattingen in de Raad worden 
verkregen.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, I, 471-484, dit citaat 471. 

46.. De Nederlandsche Werkgever, 16 en 23 december 1926. 
47.. Het voorontwerp en het ontwerp dat Slotemaker naar de Tweede Kamer stuurde verschilden slechts op één belangrijk 

punt.. In het voorontwerp waren ook instellingen die zich bezighielden met ziekteregelingen die in CAO's overeen waren 
gekomenn toegelaten tot de uitvoering van de wet. In het definitieve ontwerp kwam deze bepaling niet meer voor. Wittert 
vann Hoogland, Parlementaire geschiedenis, L 484. 

48.. De Commissie bestond uit: W.H. Nolens (RKSP, de voorzitter van de commissie), H.P. Marchant (VDB), A. van Gijn 
(Liberalee Staatspartij), J.R. Snoeck Henkemans (CHU), J.H.A. Schaper (SDAP), E.J. Beumer (ARP) en A.C.A. van 
Vuurenn (RKSP). 

49.. Bijlagen, 1927-1928, II, N°. 205. 
50.. In het Verslag van de Commissie van Voorbereiding wordt in dit verband telkens gesproken van 'enkele leden' en 'een 

minderheid'.. Tot deze groep behoorde in ieder geval Snoeck Henkemans (zie zijn nota hieronder). Ook kan veilig 
wordenn aangenomen dat Van Gijn en wellicht ook Beumer zich in de Commissie tegen Slotemakers ontwerp keerden. 
Bijlagen,Bijlagen, 1928-1929, O, N°. 67.1. 

51.. Ibidem. Brief van Nolens aan Slotemaker d.d. 31 januari 1928: ARA Den Haag, Afdeeling Arbeidersverzekering, inv nr 
495. . 

52.. Notulen Raad van Overleg 1927: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 1979. 
53.. Zie voor dit conflict: Heerma van Vos, 'Om waarheid en recht'. Roes, Katholieke vakbeweging, 45. 
54.. Volgens Gribling zagen 'vele werkgevers' Kortenhorst 'als "de rode secretaris"'. Gribling, 'Kortenhorst', 319. 
55.. Deze commissie bestond uit: L.G. Kortenhorst (ARKWV), C.J. Kuiper (RKWV) en L.N. Deckers (KNBTB), allen op 

datt moment tevens lid van de Tweede Kamerlid voor de RKSP. Notulen RK Raad van Overleg, 8 maart 1928: KDC 
Nijmegen,, AKWV, inv.nr 1979. 

56.. Voor de voortgang van de onderhandelingen: notulen RK Raad van Overleg, 21 maart, 3 en 10 april 1928: KDC 
Nijmegen,, AKWV, inv.nr 1979 en 1980. flc ben op het spoor gebracht van dit akkoord door de ongepubliceerde 
doctoraalscriptiee van Eikema, Invloed van werkgevers. Hierin citeert Eikema uit de brief van Nolens aan Slotemaker 
(d.&&  16 mei 1928: ARA Den Haag, Afdeeling Arbeidersverzekering, inv.nr 495), waarin Nolens melding maakt van een 
organisatieschemaa dat 'het resultaat [was] van een bespreking tusschen besturen van centrale organisaties van 
werkgeverss en werknemers van een bepaalde politieke partij' (p. 87). Terecht veronderstelt Eikema dat het hierbij ging 
omm een akkoord tussen katholieke organisaties, maar ten onrechte interpreteert hij het schema min of meer als een 
doubluree van de Proeve-Posthuma-Kupers. Wellicht om die reden heeft Eikema zich in zijn scriptie verder niet meer in 
dee bijzonderheden van het akkoord verdiept, sterker: noch het akkoord zelf, noch de ontstaansgeschiedenis, noch de 
implicatiess daarvan komen in zijn scriptie aan de orde. De heb verschillende versies van het akkoord aangetroffen in: 
KDCC Nijmegen, W.H. Nolens, inv.nr. 344 en in het KDC Nijmegen, AKWV, inv. nrs. 1979 en 1980. 

57.. De CHU-er Snoeck Henkemans presenteerde de commissie nog een alternatief plan, waarin de bijzondere kassen toch 
warenn opgenomen. Dit plan werd door de meerderheid van de commissie echter afgewezen. J.R. Snoeck Henkemans, 
'Schemaa eener organisatie voor de wijziging en uitvoering der Ziektewet, gebaseerd op de gelijkmaking van de kring der 
verzekerden,, volgens Ziektewet en de Invaliditeitswet', dd. 11 april 1928: KDC Nijmegen, W.H. Nolens, inv.nr 344. 
Commissiee van Voorbereiding, Verslag. 

58.. Brief van Nolens aan Slotemaker de BruTne, d.d. 16 mei 1928: ARA Den Haag, Afdeeling Arbeidersverzekering, inv.nr 
495. . 
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59.. Commissie van Voorbereiding, Verslag. Hierin wordt ook een weergave gegeven van het mondeling overleg tussen 
Commissiee en minister. 

60.. 'Schema eener organisatie voor de uitvoering der Ziektewet', d.d. 11 april 1928: KDC Nijmegen, W.H. Nolens, inv.nr 
344. . 

61.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, n, 157. 
62.. De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer: Handelingen, 1928-1929, n, 1623-1886. 
63.. Bijlagen, 1928-1929, n, N°. 67.7b en 67.12. 
64.. Tussen de bescheiden over het katholieke akkoord in het archief-Nolens bevinden zich verschillende brochures en 

artikelenn van socialistische auteurs (van wie sommigen Kamerleden) over de Ziektewet. Een van deze geschriften betreft 
eenn artikel over de zogenaamde motie-Schaper, die op een gezamenlijk congres van het SDAP en het N W in februari 
19288 werd aangenomen. In deze motie sprak het congres zich nogmaals uit voor de uitvoering van de Ziektewet door 
bedrijfsverenigingen,, zoals die waren beschreven in het socialistische akkoord van 1923 (zie § 10.5). Op het artikel heeft 
Nolenss een aantal (meest onleesbare) aantekeningen gemaakt. Onderaan een versie van het katholieke akkoord (11 april 
1928)) schrijft hij 'Motie Vak Verbond'. Het is niet onwaarschijnlijk dat Nolens met Schaper, die eveneens lid was van 
dee Commissie van Voorbereiding, heeft overlegd over het akkoord dat de katholieke organisaties bezig waren te sluiten. 
Feitt is dat Nolens voortdurend op de hoogte is gehouden van de vorderingen in deze onderhandelingen: in zijn archief 
bevindenn zich verschillende conceptakkoorden. Noch in het archief-Nolens (KDC Nijmegen), noch in het archief-
Schaperr (IISG Amsterdam), noch in de notulen van de bestuursvergaderingen van SDAP en NW (beide IISG 
Amsterdam)) heb ik echter sporen van onderhandelingen tussen socialisten en katholieken aangetroffen. 

65.. Dit amendement Van Schaik-Kortenhorst: Bijlagen, U, 1928-1929, N°. 67.41. 
66.. Behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer: Handelingen, 1928-1929,1, 864-882. 
67.. Handelingen, 1928-1929, n, 1917 (17 april 1929). Ibidem, I, 882 (20 juni 1929). 
68.. De Nederlandsche Werkgever, 4 april 1929. 
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1.. Woltjer, Recent verleden, 755-756. 
2.. Vgl. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel I, 209. 
3.. Vgl. Smits, Boeren met beleid, 96-112. 
4.. Zie bijvoorbeeld: Schmidt, Om de eer van de familie, 176-178. 
5.. Houwing ten Cate, Mannen van de Daad, 130-137, dit citaat 137. 
6.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 16-17. 
7.. Minderhoud, 'Crisis en crisiswetgeving', 499-505. 
8.. Rutten, 'Nederlandse landarbeiders', 216. Minderhoud, 'Crisis en crisiswetgeving', 505-506. 
9.. Ibidem. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 1, 98. Westerman, Graanrepubliek, 74-

81. . 
10.. Van der Woude, 'Pachtvraagstuk', 170 en 173-174. Zie ook bijvoorbeeld Baars, Landbouw in de Beijerlanden, 106-128. 
11.. Van der Woude, 'Pachtvraagstuk', 172-178. Verrips-Roukens, Over heren en boeren, 98-112. Van der Wielen, 'Sociale 

toestandenn ten plattelande'. 
12.. Van der Woude, 'Pachtvraagstuk', 178-185. 
13.. Oud, Jongste verleden, IV, 90-95 en 208-221. Smits, Boeren met beleid, 91-93. In de Crisispachtwet van 1932 was het 

zogenaamdee 'remissierecht' (zie tekst) vastgelegd. In de wet van 1937 werd daar het 'continuatierecht', dat wil zeggen 
hett recht van de pachter op verlenging van het contract, aan toegevoegd. Van der Woude, 'Pachtvraagstuk', passim. 

14.. Ibidem, 177. 
15.. Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 87. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 26-31. Smits, Boeren met beleid, 97-

102. . 
16.. Van Schelven, 'Schering en inslag', 33-37. 
17.. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 101-102. 
18.. Na de reorganisatie van de VNW in 1926 was haar naam gewijzigd in Verbond van Nederlandsche Werkgevers. Voor de 

duidelijkheidd zal ik in het vervolg van dit boek niettemin de oude naam blijven gebruiken. Meer over de reorganisatie 
vann de VNW in § 13.1. 

19.. In zijn boek 'De Mannen van de Daad' en Duitsland 1919-1939 - Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse 
buitenlandsebuitenlandse politiek (1995) beschrijft de historicus J. Houwink ten Cate hoe een kleine groep van 'politici, diplomaten, 
bankiers,, reders en ambtenaren' er tussen beide Wereldoorlogen in slaagde om de Nederlandse handelspolitiek lange tijd 
naarr haar hand te zetten. Deze pressiegroep, door Ten Cate in navolging van de leden zelf omschreven als 'Mannen van 
dee Daad', was volgens de auteur ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de latere leden van de groep als 
zelfbenoemdee crisismanagers de Nederlandse economie en economische politiek weer enigszins op orde hadden 
gekregenn (zie § 9.2). Met de rijkdom en het prestige dat de Mannen van de Daad in de oorlog hadden verworven 
groeidenn zij in de daaropvolgende jaren uit tot de spil van de Hollandse bank- en zakenwereld. En dankzij de contacten 
inn het staatsapparaat, die zij eveneens in deze periode hadden opgedaan, lukte het hen om de handelspolitiek van de 
Nederlandsee overheid tot ver in de jaren dertig diepgaand te beïnvloeden: 'Deze groep mensen besliste over het belang, 
overr de structuur van de besluitvorming over buitenlandse politiek en over de inhoud van die politiek*  (Ibidem, 10). 
Dee beschrijving die Ten Cate in zijn studie geeft van de wijze waarop deze groep te werk gjng is bijzonder interessant, 
maarr de duiding van de groep lijk t mij niet geheel juist. Volgens de auteur gjng het bij de Mannen van de Daad om een 
'nieuwee geldadel' (Ibidem, b.v. 218): homines novi die slechts hun eigen belangen verdedigden. Uit zijn eigen 
beschrijvingg blijkt evenwel hoezeer deze groep met het oude Hollandse establishment was verweven, sterker nog: uit dit 
establishmentt was voortgekomen. Sommige Mannen van de Daad kwamen zelf uit een aristocratische familie en vochten 
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inn het Interbellum voor het behoud van het door hun voorouders opgebouwde imperium. Anderen waren van 
eenvoudigerr komaf, maar hadden zich na de eeuwwisseling met veel moeite weten in te vechten in de tamelijk gesloten 
wereldd van de oude elite. Zij hadden zich de mores en omgangsvormen van de oude elite eigen gemaakt en behartigden 
alss commissaris, directeur of president van groot aantal banken, handelsfirma's en rederijen de belangen van de oude 
Hollandsee ondernemers. Dat Houwink ten Cate ze niettemin beschrijft als een nieuwe macht, heeft wellicht te maken met 
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Heldring,, Herinneringen, 684. 
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22.. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, passim. 
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35.. Oud, Honderd jaren, 238-250. 
36.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 36-41, dit citaat 41. Volgens Bode profiteerde het 'geldkapitaal' 'excessief van dit 

monetairee beleid. Volgens Houwing ten Cate regeerde Colijn 'met de steun van de Hollandse bankiers en reders', en was 
hijj  het 'die met steun van het liberale zakenleven een crisispol itïek ontwierp, die gericht was op de belangen van de 
boerenstandd en de bankiers.' Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 143-144, citaten 216 en 219. Zie ook Blaisse, 
'Nederlandsee handelspolitiek', 309-311. 

37.. Dit is de 'klassieke*  visie van F.A.G. Keesing uit 1952, die overigens niet onomstreden is. Zie voor een uitvoerige 
beschrijvingg en analyse van Keesings beoordeling van het in de jaren dertig door Colijn c.s. gevoerde beleid en de kritiek 
opp deze beoordeling: Drukker, Waarom de crisis hier langer duurde. Overigens onderschrijft Drukker uiteindelijk de 
hoofdlijnenn van Keesings analyse. 

38.. Minderhoud, 'Crisis en crisiswetgeving*, 507. 
39.. Smits, Boeren met beleid, 96-117. Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 87 e.v. De Jong, Koninkrijk der 

NederlandenNederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel L 207-209. 
40.. De Rooy, Werklozenzorg, Bijlage 2, resp. 218 en 141. 
41.. Centraal Bureau voor de Statistiek, Dertiende algemene volkstelling, Staat 6. 
42.. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 216. 
43.. In 1922 aanvaarde het parlement een wettelijk verplichte oudedags verzeker ing voor ambtenaren, de Pensioenwet, en in 

19255 een speciale oudedagsregeling voor ambtenaren van de spoorwegen. Wittert van Hoogland, Parlementaire 
geschiedenisgeschiedenis der sociale verzekering, IL 211. Schoonenberg, Particulier initiatief, 78. In de jaren twintig waren in 
Nederlandd omstreeks veertigduizend personen werkzaam bij de spoorwegen en rond de zestigduizend bij de gemeenten, 
hett Rijk, publiekrechtelijke organen, etc, tezamen ongeveer honderdduizend personen, oftewel ruim twee procent van de 
bevolkingg tussen 15 en 65 jaar. CBS, Dertiende algemene volkstelling, Tabel 1. 

44.. Zie voor de cijfers van twaalf West-Europese landen: Alber & Flora, 'Modernization', 74-77. Voor Nederland noemen 
Alberr en Flora het percentage van 55 procent. Uit mijn berekeningen blijkt echter dat dit cijfer hoger lag. In de tekst is 
ditt laatste percentage genoemd. 

45.. De oud-loontrekkers van 65 jaar en ouder kregen een gratis rente krachtens de Invaliditeitswet. De gratis rentes uit het 
Ouderdomsfondss waren bedoeld voor oud-zelfstandigen die niet of nauwelijks over eigen middelen beschikten, maar 
ookk voor alle overige behoeftige oudenvandagen die niet voor een gratis rente uit het Invaliditeitsfonds in aanmerking 
kwamen,, omdat zij in het verleden niet of niet lang genoeg in loondienst hadden gewerkt. Tot deze laatste groep 
behoordenn naar alle waarschijnlijkheid huisvrouwen waarvan de partner was overleden, maar ook invaliden, 'chronisch 
werklozen'' en 'landlopers'. Deze gratis rentes krachtens de Ouderdomswet waren dus, zoals sommige parlementariërs 
niett ten onrechte opmerkten, in zekere zin een verkapte vorm van staatspensioen. 

46.. Dit betrof de gratis rentes en de rentes die krachtens de overgangsregeling voor 35+ers werden uitgekeerd. Deze 
overgangsregelingg zal later in deze paragraaf nog aan de orde komen. 
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47.. Voor de prijsindexcijfers: Van der Spek, 'Een eeuw lonen en prijzen'. 
48.. Van der Valk, Pauperzorg, 37-39. 
49.. Zie bijvoorbeeld de berichten en analyses in De sociale verzekeringsgids in de jaren na 1925. 
50.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, passim. 
51.. Behandeling van het ontwerp: Ibidem, 537-538. 
52.. Dit gemiddelde weekloon (1930) is berekend naar Van der Does, Sociale verzekering, Bijlage XD. Het gemiddelde door 

Vann der Does gegeven dagloon is vermenigvuldigd met zes. 
53.. Zie de wetstekst in het Staatsblad, 24 april 1929, N°. 204. 
54.. Zie Tabel B.8.2 in Bijlage 8. 
55.. Wanneer een verzekerde zijn baan verloor werd de premiebetaling tijdelijk stopgezet. Volgens de wet diende immers de 

werkgeverr de premie te betalen. 
56.. Waarschijnlijk waren de statistieken ook enigszins vervuild met overleden verzekerden. Schroder, 'Twintig jaren 

Invaliditeitswet',, XDC/1, 3. 
57.. Invaliditeitswet, Art. 57. 
58.. Invaliditeitswet, Art. 51 en 55-57. Voor een toelichting van de werking van deze artikelen: De sociale verzekeringsgids, 

155 december 1921, H/6,44. 
59.. Ibidem, 15 juni 1926, VI/12, 98. Het ging hierbij om Art. 69 van de Invaliditeitswet 
60.. Zie het geringe aantal nieuwe polissen in Tabel B.8.5 in Bijlage 8. 
61.. Zie voor deze complexe materie en een schatting van het aantal ex-nieuwe zelfstandigen van 35 jaar en ouder dat 

onverzekerbaarr was: Bijlage 8. Het is niet mogelijk het aantal onverzekerde ex-zelfstandigen te schatten, omdat zij in 
geenn enkele statistiek waren opgenomen. 

62.. Overigens bestond in theorie voor de ex-nieuwe zelfstandigen van 35 jaar en ouder wel de mogelijkheid (niet de 
verplichting,, zij waren vanwege hun leeftijd immers niet verzekeringsplichtig) opnieuw in de verzekering te worden te 
wordenn opgenomen, maar daaraan was één strenge voorwaarde verbonden. In een Algemene Maatregel van Bestuur, die 
naa aanvaarding van ontwerp-wijziging-Invaliditeitswet in 1919 door minister Aalberse was uitgevaardigd was bepaald 
datt 35-pIussers die (een bepaalde periode) niet verzekeringsplichtig waren geweest opnieuw in de verzekering konden 
wordenn opgenomen, wanneer zij de inkoopsom hadden betaald. Concreet betekende dit dat zij, anders dan de 35-plussers 
diee in de overgangsperiode (1919-1920) door de Staat in de verzekering waren ingekocht, zelfde achterstallige premie 
vanaff  het 16e levensjaar moesten betalen - een enorm bedrag dat door meesten van hen waarschijnlijk niet kon worden 
opgebracht,, temeer omdat hun verandering van status niet zelden door financiële problemen zal zijn ingegeven. 
Hetzelfdee gold voor de ex-zelfstandigen van 35 jaar en ouder die voordien nooit arbeider en derhalve nooit 
verzekeringsplichtigg waren geweest Ook zij vielen onder de bepalingen die in de Algemene Maatregel van Bestuur 
warenn opgesomd en zullen daar in vele gevallen niet aan hebben kunnen voldoen. Staatsblad, 1919, N°. 538, Artikel 45, 
466 en 47. 

63.. Zie bijvoorbeeld: De sociale verzekeringsgids, 15 mei 1926, VI/11, 88-89. 
64.. CBS, Dertiende algemene volkstelling, Staat 6. Zie voor deze ontwikkeling verder o.a.: Rutten, Nederlandse 

landarbeiders,landarbeiders, 212-213. Van der Wielen, 'Sociale toestanden ten plattelande', 457-458. Wijmans, Maatschappelijk 
midden,midden, 136-138. 

65.. Bijvoorbeeld: Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, I, 532-536 en 539-541. 
66.. Exacte cijfers omtrent het aantal verzekerde zelfstandigen en hun leeftijd zijn niet voorhanden. Niettemin kan aan de 

handd van de beschikbare cijfers een schatting worden gemaakt. Hierbij moet echter eerst worden opgemerkt dat de 
schattingenn van het aantal premiebetalende en rente-ontvangende zelfstandigen waarschijnlijk hoger liggen dan de 
werkelijkee aantallen, omdat niet alleen zelfstandigen zich bij het Ouderdomsfbnds konden verzekeren, maar alle burgers 
vann 14 jaar en ouder, die niet verplicht bij het Invaliditeitsfonds waren aangesloten. Voor het betoog in de tekst maakt dit 
echterr geen verschil, omdat als gevolg hiervan de in de tekst genoemde percentages vermoedelijk nog lager zijn. In 1920 
(eenn volkstellingjaar), eenjaar nadat de Ouderdomswet in werking was getreden, telde Nederland 543.000 zelfstandigen 
(CBS,, Dertiende algemene volkstelling, Staat 6). Van hen waren in 1922 (toen de inschrijving voor de overgangsregeling 
sloot)) 204.000 personen verzekerd krachtens Artikel 24 (de overgangsregeling, zie Tabel B.8.5 in Bijlage 8) van de 
Ouderdomswet.. Tien jaar later, in 1932, was dit aantal geslonken tot 75.000 personen, kortom: 129.000 verzekerden 
warenn toen reeds ouder dan 65 jaar (of waren gestorven) en ontvingen een rente (dit aantal komt vrijwel overeen met het 
aantall  uitkeringen krachtens Artikel 24 (zie Tabel B.8.5). 

67.. Zie vorige noot Het resterende aantal van 75.000 was in 1932 dus jonger dan 65 jaar, maar ouder dan 45 jaar. Wanneer 
wee uitgaan van een gelijke verdeling van het aantal verzekerden en van het aantal zelfstandigen over de 
leeftijdscategorieënn in 1922 (toen de inschrijving sloot), komen we op 75.000 gedeeld door 217.000 (het aantal 
zelfstandigenn dat in 1920 tussen de 35 en 55, en dus in 1932 tussen de 45 en 65 jaar oud was), is 34,6 procent. 

68.. Vgl. Smits, Boeren met beleid, 108-111. 
69.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, R, passim. 
70.. Dit was althans de schatting van minister van Sociale Zaken M. Slingenberg in 1937. Ibidem, 338. 
71.. Van Houten, Kamerlid voor de sociaal-christelijke splinterpartij CDU, stelde voor alle onverzekerde 65+ers met een 

inkomenn lager dan 1.200 gulden per jaar kosteloos bij de ouderdomsverzekering in te lijven. Ibidem, 252-263. 
72.. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel I, 206-207. 
73.. Colijn geciteerd bij: Oud, Jongste verleden, VI, 107. 
74.. Voor de hoogte van deze staatsbijdrage: Van der Does, Sociale verzekering, Bijlage XXXÏÏ . 
75.. Dit bedrag was onder meer zo hoog, omdat het kabinet-Ruys de Beerenbrouck-II beginjaren twintig, op voorspraak van 

zijnn minister van Financien Colijn (!), een soortgelijke tijdelijke bezuiniging had doorgevoerd. Wittert van Hoogland, 
ParlementaireParlementaire geschiedenis, l, 325-328. Het bedrag van een miljardd gulden werd in de Tweede Kamer genoemd door het 
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Kamerlidd C. Smeenk (ARP). Ibidem, E, 218. De hoogte van de Rijksbegroting: De Rooy, Werklozenzorg, Bijlage 2. 
76.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, U, 301-302. 
77.. De eerste maal was toen minister-president Ruys de Beerenbroek enkele weken na Troelstras revolutiepoging de Tweede 

Kamerr een lange lijst met sociale maatregelen presenteerde, die het kabinet in korte tijd verwezenlijkt wilde zien. Zie § 
10.11 en Gribling, Aalberse, 522. De tweede maal was tijdens de behandeling van de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet 
(ziee onder) in het parlement Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting bij dit ontwerp: Bijlagen, 1918-1919, H, N°. 
506. . 

78.. De Rooy, Werklozenzorg, 29-31. 
79.. Zie de Memorie van Toelichting bij het ontwerp-Werkloosheidsverzekeringsnoodwet, Bijlagen, H, 1918-1919, N°. 506. 

Ziee voor de verdere inhoud van het ontwerp en de wet: Bijlage 3.1. 
80.. Aanvankelijk was deze regeling slechts van toepassing op de sigarenindustrie, waarin vlak na de Eerste Wereldoorlog 

grotee werkloosheid bestond, maar al na enkele maanden werd de reikwijdte van de regeling opgerekt naar alle 
bedrijfstakken,, waarin naar het oordeel van de minister sprake was van 'algemene crisiswerkloosheid'. De Rooy, 
Werklozenzorg,Werklozenzorg, 29-30. 

81.. Kuypers & Schrage, 'Unemployment Insurance', Table 2. 
82.. De Rooy spreekt van 'een succesvolle vertragingstactiek' van de werkgevers. De Rooy, Werklozenzorg, 28-29. 
83.. Kuyper & Schrage, 'Unemployment Insurance', 90-92. 
84.. Ibidem. Schrage & Nijhoff, 'Werkloosheidsverzekering', 39. 
85.. Gribling, Aalberse, 378-383. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, deel 1, 165-2U. 
86.. In de daaropvolgende jaren ontvingen alleen enkele grote gemeenten een kleine subsidie. De Rooy, Werklozenzorg, 28-

34. . 
87.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, I, 547-550 en 659-660. In 1928 probeerde minister Slotemaker de 

Bruinee werkgevers en vakbonden in de Hooge Raad van Arbeid opnieuw op een lijn te krijgen, maar net als aan het 
beginn van de jaren twintig blokkeerden de werkgevers iedere poging om tot een compromis te komen. Zie bijvoorbeeld: 
notulenn Hooge Raad van Arbeid, 8 oktober 1928. 

88.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, I, 661-662; D, 141, 243-244 en 338-339. 
89.. De Rooy, Werklozenzorg, 70-79. 
90.. Van Hoeven & Schouten, Steunverleening aan werklooze arbeiders, 137. 
91.. Oud, Jongste verleden, V, 88-90. De Rooy, Werklozenzorg, 101-102. 
92.. Hetzelfde had gegolden voor het beleid van het voorgaande kabinet-Ruys de Beerenbrouck (1929-1933), dat eveneens 

extraparlementairr was geweest en waarin eveneens enkele katholieke politici hadden plaatsgenomen. De onzekere en 
betrekkelijkk ongerichte wijze waarop dit laatste kabinet de crisis had trachten te bezweren had echter tot groeiende 
frustratiefrustratie in de katholieke fractie geleid en de katholieken herhaaldelijk doen besluiten het haar steun in belangrijke 
kwestiess te onthouden. Tot tweemaal toe hadden de katholieken zelfs op het punt gestaan het kabinet te laten vallen, 
maarr even zovele malen had zij die stap uiteindelijk niet aangedurfd. Duynstee, 'Katholieke Tweedee Kamerfractie' 125-
126. . 

93.. Ibidem, 122-123. 
94.. Ibidem, 124-125. 
95.. Ibidem, 121-128. De Rooy, Werklozenzorg, 124. 
96.. Smits, Boeren met beleid, 105-106. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 163. 
97.. Steenberghe volgde zijn partijgenoot Verschuur op, die om gezondheidsredenen ontslag nam. Zie voor Steenberghe en 

zijnn beleid: Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 560-562. Het Ministerie van Economische Zaken was bij de 
formatiee van 1933 ontstaan na splitsing van het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

98.. Hierbij ging het onder meer om de Winkelsluitingswet en de Wet op de Ondernemingsovereenkomsten, die de overheid 
dee mogelijkheid gaf om kartelafspraken tussen Nederlandse bedrijven bindend te verklaren. Ibidem. Zie ook: De Hen, 
ActieveActieve en re-actieve industriepolitiek, 108. 

99.. Oud, Jongste verleden, V, 202-205. De Rooy, Werklozenzorg, 138-140. 
100.. Daarnaast voorzag het wetsontwerp onder meer in een vermindering van de werkgeverslasten door middel van een 

verlagingg van uitkeringshoogten van de Ongevallenwet en Ziektewet van 80 naar 70 procent. Voor de Bezuinigingswet 
enn de behandeling daarvan in het parlement: Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, n, 184-232. 

101.. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 176-178. 
102.. De Rooy, Werklozenzorg, 140. Oud, Jongste verleden, V, 223. 
103.. Ibidem, 225-226. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, ÏÏI,  318-337. Duynstee, 'Katholieke Tweede 

Kamerfractie',, 131. 
104.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, U, 210-222. 

Notenn bij Hoofdstuk 13 
1.. Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 88. Wijmans, Maatschappelijk midden, 155-158. 
2.. Ibidem, 152-155. 
3.. Wittert van Hoogland, Parlementaire geschiedenis, n, 257-258. 
4.. Van Waarden, 'Regulering en belangenorganisaties van ondernemers', 240. Sommige van deze nieuwe leden waren 

zelfstandigg toegetreden tot de VNW, andere via een fusie van hun organisatie, het Verbond van Nederlandsche 
Fabrikantenvereenigingenn (opgericht in 1917), met de VNW in 1926. 

5.. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek, 69. 
6.. Ibidem, 23-26 en 69-70. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', 12-17 en 26. 
7.. Bode, 'Nederlandse bourgeoisie', passim. Van Schalk, Crisis en protectie onder Colijn, 252-274. 
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8.. Ibidem. 
9.. De wetswijziging was opgenomen in het Staatsblad, 1929, N°. 329. De oomplete (gewijzigde) wetstekst in ibidem, N°. 

374.. De bepalingen omtrent de uitvoering: Art. 28. 
10.. Ibidem, Art. 28 en 91, lid 1. 
11.. Ibidem, Art. 91, lid 2. 
12.. Volgens de wetstekst kon een onvolwaardige bedrijfsvereniging door de Minister worden erkend 'doch voor niet langer 

dann telkens een tijdvak van vijfjaar' (Art. 91, lid 2, mijn curs., mh). Net als bij de bedrijfsverenigingen van de Proeve 
diendee het bestuur van de onvolwaardige bedrijfsverenigingen volgens de nieuwe wet paritair te zijn samengesteld uit 
vertegenwoordigerss van de werkgevers en de vakbonden (Art. 92). 

13.. Voor een samenvatting van de onderhandelingen: Van Bruggen & Slotemaker, Commentaar op de Ziektewet, 11-15. 
Centraall  Beheer, Gedenkboek, 183-193 en 436-449. 

14.. Voor de strategie en doelen van het NW: notulen Hoofdbestuurvergaderingen: HSG Amsterdam, NW, inv.nr 18. Zie 
ook:: notulen AKWV, 22 mei 1929: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 16. 

15.. Niettemin riep de katholieke werkgeversvereniging ARKWV in juni 1929 voor de zekerheid een algemene 
bedrijfsverenigingg in het leven, die na een mogelijke mislukking van het overleg als onvolwaardige bedrijfsvereniging 
zouu kunnen gaan functioneren. De ARKWV bleef desondanks aansturen op de oprichting van volwaardige 
bedrijfsverenigingen.. Notulen AKWV, 22 mei 1929: KDC Nijmegen, AKWV, invjir 16. 

16.. Formeel nam niet Centraal Beheer, maar de VNW namens de conservatieve ondernemers aan de onderhandelingen deel. 
Doorr de personele verstrengeling van beide organisaties maakte dit echter weinig verschil. Zo was de belangrijkste 
onderhandelaarr van de VNW, algemeen secretaris P.W.J.H. Cort van der Linden, op dat moment tevens secretaris van de 
Risicobank.. Zie Bijlage 1, Lijsten 2.3.1, 2.3.2 en 2.4. 

17.. Voor de strategie en doelen van de conservatieve werkgevers: Centraal Beheer, Gedenkboek, 183-193 en Notulen 
AKWV,, 22 mei 1929: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 16. ARKWV-secretaris Kortenhorst doet hierin verslag van de 
eerstee onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over de uitvoering van de Ziektewet. 

18.. Zie voor de geschiedenis en organisatie van Ziekte-Risico: Centraal Beheer, Gedenkboek, 368-381. 
19.. De bakkerszoon Verschuur was oud-voorzitter van Raad van Arbeid in Breda en oud-voorzitter van de Vereeniging van 

Radenn van Arbeid. Hij stond bekend als een voorstander van een democratische coalitie van zijn partij met de SDAP. Bij 
dee oude ondernemers was hij vanwege zijn voorkeur voor ordening en protectionisme weinig gezien. Zo beschreef de 
Amsterdamsee bankier E. Heldring hem in zijn dagboeken als een 'in vele opzichten een gevaarlijk man' en '[e]en slecht 
opp de hoogte van de handelspolitiek zijnd, protectionistisch aangelegd, pedant en ambtenaarachtig man'. De Vries, 
HerinneringenHerinneringen en dagboek van Ernst Heldring, 1035 en 819-820. Zie voor Verschuur: Biografisch woordenboek van 
Nederland,Nederland, deel IL 580-582. 

20.. Mededeling van ARKWV-secretaris Kortenhorst in: Notulen AKWV, 3 juni 1929: KDC Nijmegen, AKWV, inv.nr 16. 
Overigenss was in de wetstekst een termijn van vijfjaar vastgelegd. 

21.. Dit akkoord kreeg zijn neerslag in de oprichting van de Gemengde Bedrijfsvereeniging, een algemene bedrijfsvereniging 
diee de statuten voor de nog op te richten sectorgebonden bedrijfsverenigingen en van de afdelingskassen zou gaan 
ontwerpen.. Na de invoering van de Ziektewet zou het lidmaatschap van de Gemengde Bedrijfsvereeniging worden open 
gesteldd voor bedrijven die vanwege hun bijzondere karakter niet tot de sectorgebonden bedrijfsverenigingen konden 
wordenn toegelaten. 

22.. Formeel liep deze overdracht van de uitvoering via de Federatie van Bedrijfsverenigingen: de bedrijfsverenigingen 
droegenn de uitvoering op aan de Federatie die vervolgens haar administratie overliet aan Centraal Beheer. 

23.. Overigens zou Ziekte-Risico in aangepaste vorm, als volwaardige bedrijfsvereniging, terugkeren. Zie Bijlage 9. 
24.. Zie voor de onderhandelingen tussen de VNW en de vakcentrales en voor de status en bevoegdheden van de 

Contactcommissie:: Van Bruggen & Slotemaker, Commentaar op de Ziektewet, 11-15. Centraal Beheer, Gedenkboek, 
184-188.. VNW, jaarverslag 1929-1930, 69-82. Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering, 
jaarverslagenn 1929-1940. Notulen NW-hoofdbestuursvergaderingen, 2 augustus en 7 december 1929 en 13 maart 1930: 
HSGG Amsterdam, NW, inv.nr 18. Zie voor de leden van deze Contactcommissie: Bijlage 1, Lijst 2.3.2 (Centraal 
Beheer). . 

25.. Van Bruggen & Slotemaker, Commentaar op de Ziektewet, 278-279. 
26.. Zie het invoeringsbesluit: Staatsblad, 1929, N°. 375. 
27.. Zie bijvoorbeeld: Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering, Tien jaar Ziektewet, 72-75. Zie voor 

hett ongenoegen van de katholieke en socialistische parlementariërs over deze werkwijze o.a, Wittert van Hoogland, 
ParlementaireParlementaire geschiedenis, L 578-606 

28.. Zie bijvoorbeeld: ibidem, 578-579. 
29.. Kupers, geciteerd bij: ibidem, 583. 
30.. Ibidem, 578-606. 
31.. De exacte aantallen verzekerde arbeiders bij de bedrijfsverenigingen resp. Raden van Arbeid zijn niet voor handen. De 

schattingg in de tekst is gebaseerd op de verzekerde loonbedragen (in 1935) van de bedrijfsverenigingen (tezamen fl. 
918,089.0000 = 85 procent) en Raden van Arbeid (tezamen fl. 162.019.000 = 15 procent). Deze loonbedragen leveren 
waarschijnlijkk een realistischer beeld dan de aantallen verzekerde werkgevers, die veel minder sterk verschillen: 161.642 
(== 59 procent) resp. 110.930 (= 41 procent). Blijkbaar waren bij de Raden van Arbeid vooral kleine, wellicht minder 
goedd georganiseerde werkgevers aangesloten. De loonbedragen: Rijksverzekeringsbank, Verslag van den stand der 
ziekteverzekeringziekteverzekering over het jaar 1935, 8. De aantallen aangesloten werkgevers: ibidem, 48 en 68. 

32.. Zie bijvoorbeeld het tumult rond Talmas plannen met de Ongevallenwet, § 8.1. 
33.. Kupers in 1939, geciteerd bij: Federatie van Bedrijfsvereenigingen, Tien jaar Ziektewet, 114-115. 
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NOTEN N 357 7 

13.. Aantal verzekerden: Ibidem, 1920-1940. Aantal rentetrekkers: Rijksverzekeringsbank, jaarverslagen 1920-1940. 
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