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Voorwoord

Een bijzonder gevoel. Terwijl de lezer een vierhonderdtal bladzijden over
de geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland wacht, zit het werk
van de onderzoekster erop. Althans bijna. Want de gedachten en gevoelens
over woorden van dank die de laatste dagen door hoofd en hart flitsen,
moeten nog op papier.

Een stralende zon, maar toch aardig koud. Voor alle zekerheid een extra
sweater onder het fietspak, en de thermo-sokken aan. Vooruit voor de eerste
kilometers ook maar de handschoenen. De wind waait ongunstig: eerst mee,
dan tegen. De tred zit er dan ook snel in. De klikpedalen kraken een mooi
ritme, de ketting op het buitenblad. De koude en de inspanning doen goed.
Het lichaam tintelt en haast zich met een vaartje van ruim dertig kilometer
over het asfalt, richting Gilze. De geest baant zich een eigen weg: 'Allereerst
de promotoren bedanken. Piet de Rooy, voor het delen van zijn grote kennis
van de vaderlandse geschiedenis, zijn commentaar, steun en humor. Maar
bovenal voor zijn enthousiasme voor een wijze van geschiedschrijving waar
weinig historici zich aan wagen. Verder dank aan Jos Berghman, voor de
vrijheid, zijn kritische kanttekeningen, vraagtekens en waardering. Tot slot
Joop Roebroek. Een verhaal apart.'

De teller geeft ruim twaalf kilometer aan als de handschoenen in de
achterzakken van het wielerjack verdwijnen. Nog drie boerderijen, een
scherpe bocht, een stukje slecht wegdek en dan het bos in. De brede wielen
zuigen zich vast in het zand. De weerstand is groot, het pad hobbelig. Na
een paar kilometer ploeteren, dringt op het fietspad-dwars-door-de-Chaamse-
Bosschen het voorwoord zich weer aan de gedachten op. De luchtschrijverij
gaat onverminderd voort: 'Vanzelfsprekend ook een woord van dank voor
mijn ouders. Voor hun naarstige speurtocht naar spel- en tikfouten in het
manuscript en hun onvoorwaardelijke steun en trots. En natuurlijk Bottsje.
Duizenden kilometers fietsen, leren niet hoe haar te bedanken.'

Ruim halverwege de rit, nu moet het lijf echt aan de bak. Een technisch
bosparcours door 't Zand volgt: uit het zadel, schakelen, heuveltjes op en
af, balanceren langs de waterrand, klappen van kuilen opvangen, boomstronk-



jes en takken ontwijken. Met het hart in de keel. Bij kilometer vijfentwintig
weer asfalt onder de banden, nog ongeveer tien naar huis. Een klein rondje
vandaag. Lichaam en geest sputteren. Op de brede wegen terug naar Tilburg
overvallen door de leegte. De slotzinnen dienen zich onverwachts, maar
haarscherp aan: 'Joop, bedankt voor de scholing in de wetenschap en het
leven, de gloedvolle betogen over sociale politiek, en het vertrouwen. Voor
de gedeelde passies: de voorliefde voor muziek en teksten  van de ' mannen
van de Nederpop', het geschreven woord,  en de vele mountainbike-tochten.
De onbegrensde horizon van de Rechte Heide, de winterzon, het kronkelpad
langs de Leij, het houten bruggetje in het drassige Ooijevaarsnest, de oranje-
gloed van de ondergaande zon achter de kerktoren van Alphen. Ik zal het
niet licht vergeten.'

Tilburg, eind november 1997.

ii



Inhoudsopgave

Voorwoord                                                 ,

Inhoudsopgave                                                                         \H

Lijst van afkortingen                                                      vii

1.   De voorgeschiedenis

1.1.  Inleiding                                                              I

1.2.  Armen- en werklozenzorg                                       2
1.3. Opkomst politieke stromingen                                                         12
1.4. Methodologisch kader                                                                            21
1.5.  Inhoud en opbouw                                               32
Noten                                                                                   35

Intermezzo (1870-1930)                                 41
Noten                                                                                                52

2.   De ouderdoms- en invaliditeitsverzekering

2.1.   Verbetering van het lot van oude en invalide arbeiders                  55
2.2.  De rechtse coalities en de loondienstverhouding                    62
2.3.  De vrijzinnige concentratie: staatspensioen voor behoeftigen      69
2.4. Wettelijke verankering van confessionele principes en            72

toenadering van de linkerzijde
2.5.  De Bond voor Staatspensionneering                                75
2.6. Conclusie                       76
Noten                                                                                   84



3.   De ongevallen- en ziekteverzekering

3.1.     Voorrang  aan de verzekering tegen ongevallen                                              95

3.2. Organisatie uitsluitend door de staat                                   96
3.3.  Aanval op de centraliserende en monopolistische uitvoering      99
3.4.  Organisatie in de geest van het groot-amendement 104

3.5.  De aanloop naar een ziekteverzekering 107

3.6.  De organisatie van de arbeid 110

3.7.  Uitsluiting van geneeskundige hulp 115

3.8. Een nieuw organisatie-plan 118

3.9.  Uitvoering door bedrijfsverenigingen 119

3.10 Conclusie 127

Noten 138

Intermezzo (1930-1950) 149

Noten 161

4. Maatschappelijke ordening

4.1. Inleiding 165

4.2. Het confessionele streven naar een organische maatschappij 166

4.3. Het sociaal-democratisch streven naar socialisatie 171

4.4. Noch socialisatie, noch publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 173

4.5. Het oplaaien van de ordeningsdiscussie tijdens de crisisjaren 175

4.6.  Bezetting en naoorlogs ordeningsdebat 192

4.7. Conclusie 199

Noten 205

5.   De werkloosheidsverzekering

5.1. Steun versus verzekering 215

5.2. Breuk tussen zorg voor armen en werklozen 217

5.3.  Beloftes en voorbereidingen inzake wettelijke regeling 222

5.4. Crisispolitiek 225

5.5. Naoorlogse wettelijke werkloosheidsverzekering 238

5.6. Conclusie 245

IV



Noten 254

Intermezzo (1950-1975) 263

Noten 276

6.   De introductie van de eerste volksverzekering

6.1.  Bestaanszekerheid voor alle leden van de gemeenschap 279
6.2. Staatscommissie-Van Bruggen: opneming kleine zelfstandigen  281
6.3. Rapport-Van Rhijn: nieuwe grondslagen voor sociale zekerheid 282
6.4. Vooraanstaande plaats voor organisatie in debat over 286

rapport-Van Rhijn
6.5.  Herziening van Londense rapport door gemengde commissie 290
6.6. Het parlement en de Organisatiewet Sociale Verzekering 294
6.7. Toenadering staatspensioen en verzekeringsprincipe 296
6.8. Het vraagstuk van de definitieve ouderdomsverzekering 299
6.9.  De Algemene Ouderdomswet 306
6.10. Sociaal minimum 310
6.11. Conclusie 311

Noten 320

7.   De uitbouw van het socialezekerheidsstelsel

7.1. Inleiding 331

7.2.  Weduwe- en wezenverzekering 331

7.3. Kinderbijslagverzekering 333
7.4. Algemene Bijstandswet 338
7.5. Ziekenfondsverzekering 343
7.6. Werkloosheidsverzekering 346
7.7. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 347
7.8. Conclusie 351

Noten 355

Epiloog 365

Noten 379

V



Bijlagen 381

Kabinetten en ministers verantwoordelijk voor sociale zekerheid
Samenstelling Tweede Kamer naar aantal zetels

Literatuurlijst 389

Vi



Lijst van afkortingen

ANWV Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond

AOW Algemene Ouderdomswet

ARP Anti-Revolutionaire Partij

BBP Bruto Binnenlands Product

BvS Bond voor Staatspensionneering

CDA Christen-Democratisch Appal
CHU Christelijk-Historische Unie

CNV Christelijk-Nationaal Vakverbond

CPN Communistische Partij Nederland

CSWV Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond
CVSV Centrum voor Staatkundige Vorming
D'66 Democraten '66

DS'70 Democratisch Socialisten '70
DUW Dienst Uitvoering Werken

EVC Eenheidsvakcentrale

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FvB Federatie van Bedrijfsverenigingen

GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor

KAB Katholieke Arbeidersbeweging
KNS Koninklijk Nationaal Steuncomitd

KSA Katholieke Sociale Actie

KVP Katholieke Volkspartij

LSP Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond

LU Liberale Unie

NAS Nationaal Arbeids-Secretariaat

NKV Nederlands Katholiek Vakverbond

NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NVV Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
OSV Organisatiewet Sociale Verzekering

PPR Politieke Partij Radicalen

PvdA Partij van de Arbeid

RKSP Roomsch-Katholieke Staatspartij



RKWV Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond in Nederland

SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SER Sociaal-Economische Raad

SVR Sociale Verzekeringsraad
VDB Vrijzinnig-Democratische Bond
VNW Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers

Verbond van Nederlandsche Werkgevers
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Viii



Hoofdstuk 1

De voorgeschiedenis

1.1. Inleiding

Wanneer na decennia van voortgang het Nederlandse stelsel van sociale
zekerheid sinds het midden van de jaren zeventig op zijn grenzen stuit, wint
de historie aan actualiteit. Bestaande problemen en uitdagingen wakkeren
de interesse voor de fundamenten van de sociale zekerheid aan. Voor het
blootleggen van de wortels van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid
is het ontoereikend de aandacht slechts te richten op institutionele en instru-
mentele aspecten van de verzorgingsstaat: de mate van overheidsbemoeienis,
de financiele problemen, of de wijze van uitvoering. Het is noodzakelijk dat
een breder onderzoekskader wordt gehanteerd, waarin politieke en maatschap-
pelijke verhoudingen en denkbeelden omtrent de ordening van de samenle-
ving centraal staan. De fundamenten van de sociale zekerheid worden aan
het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw gelegd,
wanneer politieke en maatschappelijke organisaties om vorm en inhoud van
het op te bouwen stelsel strijden. Bij het ingaan van de twintigste eeuw wordt
de dieperliggende maatschappelijke dimensie van sociale zekerheid duidelijk
zichtbaar: sociale zekerheid vormt een belangrijk instrument om de samen-
leving te ordenen, om de verantwoordelijkheden inzake de bestaanszekerheid
tussen staat en maatschappij te verdelen.

De aandacht in dit eerste hoofdstuk gaat in eerste instantie uit naar de histori-
sche grondslagen van de sociale zekerheid, zoals is terug te vinden in de
ontwikkeling van de armen- en werklozenzorg. Dit gebeurt aan de hand van
een ruwe schets van een lange tijdspanne, zich uitstrekkend van de middel-
eeuwse kerkelijke liefdadigheid tot de totstandkoming van de armenwetten
(1854 en  1912) en de eerste arrangementen op het terrein van de werklozen-
zorg. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de diverse politieke stromingen
vanaf  1813 tot ongeveer  1870 in kaart gebracht: vanaf het herstel  van  de
nationale onafhankelijkheid tot het aanbreken van 'een periode van beweging
en  vernieuwing'.  Na deze historische, politieke analyse volgt een uiteenzet-
ting van het methodologisch kader van dit onderzoek. Het hoofdstuk wordt



afgesloten met een overzicht van de verdere inhoud en de opbouw van deze
studie.

1.2. Armen- en werklozenzorg

Paupers, vagebonden, bedelaars en werklozen

De kerkelijke instellingen in West-Europa nemen tot ver in de elfde eeuw
een monopoliepositie in ten aanzien van de zorg voor armen. De kerkelijke
leer stelt niet de opheffing van de armoede van de pauper tot doel, maar de
caritas komt voort uit een gevoel van eerbied tegenover de vrome en uit het
verlangen  zelf een vrome  daad te verrichten.'   In de twaalfde eeuw treedt
de stedelijke burgerij in de voetsporen van de kerk en gaat ook zij de zorg
voor armen op zich nemen.2 De politieke autoriteiten doen pas van zich

spreken als omstreeks het midden van de veertiende eeuw een zware, alge-
mene crisis het gehele Europese continent treft. Van overheidswege wordt
dan in verschillende landen getracht de valide armen in het gareel te houden.

Diverse overheden vaardigen ordonnanties uit die validen tot arbeid dwingen,

de stijging van lonen aan banden leggen, het geven van aalmoezen aan valide
bedelaars verbieden en hun migratie een halt toeroepen. Voor het eerst wordt
een stringenter onderscheid gemaakt tussen valide en niet-valide armen. Dit
betekent niet dat de staat de daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor de
ware' behoeftigen op zich neemt. In de praktijk blijven de behoeftigen onder

de hoede van de kerken, de patronen en de lokale gemeenschap.3

In de vijftiende en zestiende eeuw zien de elites en de autoriteiten de

bedelaars, vagebonden, werklozen en paupers in de steden als een sociaal

probleem. Zij vormen een bron van politieke onrust, ziekte, morele ontaarding
en  ketterij.4 Op grotere schaal dan voorheen worden  in de eerste helft  van
de zestiende eeuw validen tot arbeiden verplicht en bedelarij verboden.
Stadsbesturen in de grotere West-Europese steden ontdekken de armenzorg
als een instrument om de paupers te disciplineren en als een mechanisme
om de arbeidsmarkt te reguleren. In dit kader gaan de steden veelal over tot

rationalisering van de bedeling. Bestaande steunfondsen worden gecentrali-
seerd.5 Ondanks deze hervormingen in de steden behoudt de kerk in grote
mate haar greep op de armenfondsen en -instellingen. Omdat de pogingen
van de overheden om de lagere klassen te disciplineren, samenvallen met

de drang tot religieuze opvoeding komt bovendien een grote mate van samen-
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werking tot stand tussen de stedelijke burgerij en de kerkelijke liefdadig-
heid.6

De centrale autoriteiten in diverse landen pogen in de periode van het
einde van de zestiende tot het midden van de achttiende eeuw aan de hand
van wettelijke initiatieven de stedelijke hervormingen verder te ondersteunen.
Zij verbieden landloperij, bedelarij en liefdadigheid aan validen en bepalen
dat elke stad, gemeente of parochie haar eigen armen zelf moet verzorgen.
Soms worden deze maatregelen aangevuld met de aanmaning om validen
tot arbeid te dwingen, de bestaande caritatieve fondsen te centraliseren en
via 'armenbelastingen' te financieren. De nationale staat betreedt definitief
het terrein van de armenzorg. Wat betreft de praktische uitvoering van de
armenzorg zelf blijft de primaire verantwoordelijkheid echter in handen van
de lokale gemeenschappen en overheden. De staat maakt nog geen aanstalten
om de armenzorg op nationaal viak te organiseren.7 In deze periode treedt
ook een verscherping van de armenpolitiek op. De nadruk wordt gelegd op
bestraffing, uitsluiting en disciplinering. Zo verrijzen in de zeventiende en
achttiende eeuw overal in Europa tucht- en werkhuizen, waarin paupers,
vagebonden en bedelaars worden opgesloten.8

Naast deze activiteiten op het terrein van de armenzorg richten gilden
vanaf het midden van de zestiende eeuw bedrij fsgebonden verzekeringsbussen
op. Behalve uitkeringen in geval van begrafenis verstrekken deze bussen ook
kosten voor ziekte, invaliditeit, ouderdom, of voorzieningen voor weduwen
en wezen. De bussen zijn aanvankelijk vooral het domein van de gildenmees-
ters, maar vanaf het derde kwart van de zeventiende eeuw komen ook af-
zonderlijke knechtsbussen van de grond.9 Tijdens de zeventiende, achttiende
en de eerste helft van de negentiende eeuw is het met de bedeling niet ruim
gesteld. De bedelingsbedragen vormen slechts een aanvulling op andere
inkomsten. Uitkeringen van ongeveer tien procent van het bestaansminimum
vormen geen uitzondering:"

Hervorming van de armenzorg

Het midden van de achttiende eeuw markeert een omslag in de ontwikkeling
van de sociale politiek. Er is sprake van sociale ontwrichting, veroorzaakt
door proletarisering, verpaupering, bevolkingsgroei en migratie. De traditione-
le armeninstellingen blijken niet bij machte een afdoende antwoord te formu-
leren op de toenemende armoede en bestaansonzekerheid. Radicale hervor-
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mingen  van de armenzorg dringen  zich  op."   Zo  ook  in de Republiek  der
Verenigde Nederlanden.

In 1795 brengen patriotten, gesteund door het Franse Leger, de Republiek
ten val en stichten de Bataafse Republiek. De oude federatieve republiek
wordt omgevormd tot een nationale eenheid, de gewestelijke autonomie en
het stedelijk particularisme gaan op in een centraal bestuursapparaat van het
nieuwe staatsbestel.'2 In de Nationale Vergadering heerst overeenstemming
over het feit dat de staat een onvervreemdbare taak heeft met betrekking tot
de armoede onder het volk. Maar over de grenzen van de staatstaak bestaat
diepgaand meningsverschil.13 Eind januari 1798 brengt een staatsgreep  van
radicale unitarissen een abrupt einde aan een uitvoerig debat over de uit-
gangspunten van de armenzorg. Zonder openbare discussie komt een nieuwe
grondwet, de Staatsregeling, tot stand. Wat betreft de armenzorg wordt
centralisatie op nationaal niveau beloofd. Artikel 47 van de Staatsregeling
verklaart: "De Maatschappij, bedoelende in alles de welvaart van alle haare
Leden, verschaft arbeid aan den Nijveren, onderstand aan den Onvermo-
genden. Moedwillige lediggangers hebben daarop geene aanspraak. De Maat-
schappij vordert de volstrekte weering van alle Bddelarij." Artikel 48 kondigt
aan dat bij wet een "Armenbestuur over de geheele Republiek" wordt geves-
tigd. 14

Het ontwerpen van een algemeen armbestuur over de gehele republiek
wordt bemoeilijkt door de strijd om de armenzorg die uitbreekt tussen kerk
en staat. Het conflict draait om de vragen of de kerken en de particuliere
instellingen de ondersteuning van hun armen mogen voortzetten en of de
bestaande armenkassen eigendom blijven van de arm- en kerkbesturen.
Kerkenraden en diaconieen waarschuwen de eigen aard van de kerkelijke
liefdadigheid intact te laten.15 Uiteindelijk verschijnt op  15 juli  1800  een
publicatie 'houdende eene wet voor het Armen-Bestuur over de geheele
(Bataafsche) Republiek'. Het armbestuur wordt sterk gecentraliseerd,  de
uitvoering wordt opgedragen aan de departementale en plaatselijke besturen.
De armen "welke zich de noodwendige behoeftens des levens niet kunnen
verschaffen, of door anderen daar van niet voorzien worden", vallen onder
de hoede van de staat. Er vindt geen samenvoeging van de armenkassen
plaats. Hoewel het de kerkgenootschappen vrij staat hun armen al dan niet
te bedelen, moeten zij jaarlijks een overzicht van hun financien, bedeelden
en activiteiten aan de overheid overleggen. Daarnaast worden de kerkelijke
armenkassen niet beschouwd als het eigendom van kerkelijke (arm)besturen,
maar  als  'goed der armen'.16 Het Uitvoerend Bewind slaagt er echter  niet
in een centralisering van de armenzorg te realiseren. Eveneens mislukt de
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poging om een juist beeld te verkrijgen van de omvang van de armenzorg,
omdat de kerkelijke armbesturen en diaconieen weigeren inzicht te geven
in de gesteldheid van hun fondsen. De wet van  15 juli 1800 blijft een dode
letter. Na een stormachtige periode, waarin weliswaar de overheidsverant-
woordelijkheid voor de volkswelvaart en daarmee voor het bestrijden van
de armoede wordt erkend, verkeert het armwezen ten tijde van de troons-
bestijging van Willem I  in  1813 in praktisch dezelfde toestand als bij  het
uitroepen van de Bataafse Republiek.17

De grondwet van  1814 is erg terughoudend ten aanzien van de armen-
zorg. Het armbestuur en de opvoeding van arm-kinderen worden als aanhou-
dende zorg van de regering aanbevolen:8 Op 28 november 1 8 1 8 verschijnt
de wet op het domicilie van onderstand in het Staatsblad, die een verminde-
ring van het aantal armen moet bewerkstelligen. Deze wet bepaalt dat voor-
taan de geboorteplaats het 'domicilie van onderstand' is en dat een gemeente
iemands 'nieuwe domicilie van onderstand' wordt, wanneer die persoon er
vier jaar heeft gewoond en gedurende die tijd 'al de hem opgelegde belastin-
gen' heeft voldaan:' Bij het invoeren van deze regeling wordt stilzwijgend
aangenomen dat de kerkelijke liefdadigheid zich naar deze wet schikt. Aan
de hand van twee Koninklijke Besluiten onderneemt de centrale overheid
in 1822 opnieuw een poging om de kerkelijke liefdadigheid aan wettelijke
voorschriften te binden. De kerkelijke armbesturen volharden echter in hun
verzet tegen de onderwerping aan de staat en weigeren jaarlijkse opgaven
aan de burgerlijke autoriteiten te verstrekken. In de praktijk blijft de armen-
zorg nog geheel berusten bij de diaconieen, die op vele plaatsen uit de
gemeentekassen worden gesubsidieerd.211

Armenwet  van  1854

De synodale vergadering van de Hervormde Kerk drijft in  1844 de problemen
tussen de overheid en de kerkelijke armenzorg op de spits. De vergadering
streeft naar onafhankelijkheid van de kerk: diakenen zijn bestuurders van
kerkelijke gemeentefondsen, zelfstandig werkzaam en niet aan de staat
ondergeschikt. In het verlengde hiervan wordt besloten dat de kerk niet
verplicht is tot bedeling van alle behoeftigen, die tot het kerkgenootschap
of de gemeente behoren. Het domicilie van onderstand wordt verworpen. 2I

Aangezien steeds meer kerkelijke armbesturen de bevelen van de burgerlijke
overheden in de wind slaan en de armoede toeneemt, is een oplossing voor
het armwezen dringend geboden. Schimmelpennick van der Oije, minister
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van Binnenlandse Zaken, vaardigt in 1845 een behoudend wetsontwerp uit:
de armenzorg moet zo snel mogelijk geheel ten laste van de kerk worden
gebracht.22 Wanneer Van Randwijck de portefeuille van Binnenlandse Zaken
overneemt, adviseert hij de koning het ontwerp van zijn voorganger ongewij-
zigd bij de Staten-Generaal in te dienen. De Hervormde Kerk tekent onmid-
dellijk protest aan: de kerkelijke liefdadigheid is een uiting van christelijke
bezorgdheid om de arme medemens en kan niet door de burgerlijke wet wor-
den verplicht. Het merendeel van de Tweede Kamer deelt deze mening.23
Nieuwe plannen voor herziening van de armenzorg verdwijnen van tafel,
omdat koning Willem II onder druk van buitenlandse revoluties bereid is tot
een ruime herziening van de grondwet. De grondwet van 1848 verklaart het
armbestuur opnieuw onderwerp van aanhoudende zorg van de regering, met
ditmaal de toevoeging dat dit door de wet moet worden geregeld.24

De progressief-liberaal Thorbecke probeert een nadere invulling te geven
aan de overheidsverantwoordelijkheid voor de strijd tegen de armoede,
waartoe de nieuwe grondwet ruimte biedt.  In 1851 dient Thorbecke,  als
minister van Binnenlandse Zaken, een ontwerp van wet met betrekking tot
het armbestuur in. Thorbeckes opvatting dat de bestrijding van het pauperis-
me een staatstaak is, vormt de kern van het wetsontwerp. Het ontwerp stelt
niet alleen de burgerlijke, maar ook de kerkelijke armenzorg onder volledige
verantwoordelijkheid van de overheid. Zowel in als buiten de Kamer barst
een storm van protest los. Vanuit kerkelijke kringen luidt het bezwaar dat
het wetsontwerp in strijd is met de christelijke liefdadigheid. Hetzelfde
argument klinkt ook in het parlement. De antirevolutionaire politici vrezen
een 'stelsel van staatsalvermogen' dat de bijzondere liefdadigheid vernietigt.
Het merendeel van de katholieken schaart zich achter deze gedachte. De
liberalen daarentegen zijn zeer te spreken over de conceptwet. Een nieuw
wetsvoorstel van Thorbecke,  dat  in 1853 wordt ingediend en nauwelijks
afwijkt van het eerste, verdwijnt door een kabinetswisseling van de politieke
agenda.25

Van Reenen, minister van Binnenlandse Zaken onder het conservatieve
kabinet-Van Hall, legt in december 1853 een wetsontwerp tot regeling van
het armbestuur aan de Staten-Generaal voor. De gedachte achter het wetsont-
werp is dat de hulp van overheidswege uitzondering vormt en die van kerke-
lijke instellingen regel. De armenzorg houdt op een publiek belang te zijn:
ondersteuning van behoeftigen is geen burgerlijke, maar een zedelijke plicht.
De minister bestempelt het ontwerp als een overgang naar een toestand van
louter kerkelijke en particuliere liefdadigheid. Burgerlijke armenzorg blijft
vooralsnog noodzakelijk, omdat de kerk niet bij machte is alle armen te
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ondersteunen en vele armen niet aan een kerkelijke genootschap zijn gebon-
den.26 In het parlement warden de posities opnieuw betrokken. Een kleine
groep, met Thorbecke als woordvoerder, is van mening dat de armenzorg
als een kwestie van staatsbelang moet worden gezien. Andere parlementariers,
gegroepeerd rondom de antirevolutionair Groen van Prinsterer, verzetten zich
tegen de verplichtingen die aan de kerkelijke en bijzondere instellingen
worden opgelegd, zoals de mededeling van statuten, het aantal verpleegden
en van ontvangsten en uitgaven. Zij vinden dat de overheid geen recht heeft
zich met de kerkelijke armenzorg te bemoeien.27 Ondanks de bezwaren die
in de Tweede Kamer leven, wordt het wetsontwerp vrijwel zonder wijzi-
gingen aanvaard. Artikel 20 van de Armenwet van  185428 luidt: "De onder-
steuning van armen wordt (...) overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere
instellingen van weldadigheid." En artikel 21 kent de overheid een subsidiaire
taak toe: "Geen burgerlijk bestuur mag onderstand verleenen aan armen, dan
na zich, voor zoveel mogelijk, te hebben verzekerd, dat zij dien niet van ker-
kelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen erlangen, en dan
slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid. 1,29

Al onmiddellijk na 1854 is de kritiek op de Armenwet niet van de lucht. De
werking van de wet baart algemene teleurstelling, verslapping van de kerke-
lijke zorg, toenemende lasten voor de burgerlijke gemeenten en een steeds
grotere administratieve beslommering.11 De kerkgenootschappen worden
ervan beschuldigd dat zij de hulp aan hun armen niet met voldoende zorg
op zich nemen. Het verwijt aan het adres van de gemeenten daarentegen luidt
dat zij reeds ondersteunen voordat sprake is van volstrekte onvermijdelijk-
heid. Bij gebrek aan een uniforme gedragslijn interpreteren de armbesturen
de Armenwet bovendien op uiteenlopende wijze. Doordat een heldere vast-
stelling van de eigen taak van de overheid ontbreekt, voldoet de Armenwet
niet aan de verwachtingen. Sterker nog, er treedt zelfs een geleidelijke
overgang van de kerkelijke en particuliere armenzorg naar de burgerlijke
armenzorg op. Weliswaar groeit het aantal kerkelijke en particuliere instellin-
gen van weldadigheid, maar dit gaat niet gepaard met een evenredige toena-
me van hun aandeel in de totale uitgaven voor onderstand. Omdat de werking
van de Armenwet niet aan de verwachtingen voldoet, draagt de liberale
minister Fock in  1869 een wetswijziging voor. Deze treedt een jaar later in
werking. De wijziging bekrachtigt een van de centrale uitgangspunten van
de Armenwet van 1854, namelijk het beginsel van volstrekte onvermijdelijk-
heid. Door een aanpassing van het domicilie van onderstand worden de
burgerlijke overheden in het vervolg tot uiterste zuinigheid gedwongen. Het
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domicilie van onderstand is niet langer meer de geboorteplaats van de bedeel-
de, maar de werkelijke verblijfplaats. Aan het vroegere stelsel kleeft namelijk
het nadeel dat de gemeente die onderstand verleent, en die mag verhalen op
een andere gemeente waar de behoeftige geboren is, de hulp te ruim en te
gemakkelijk verstrekt. Daarnaast maakt de wetswijziging van 1870 het voor
kerkelijke en particuliere armbesturen moeilijker ondersteuning te weige-

3Iren.

Het maatschappelijk debat over de armenzorg

De problematiek van de armenzorg vormt reeds lange tijd onderwerp van
maatschappelijke discussie. Een hervormingsbeweging komt op gang wanneer
in de eerste helft van de zestiende eeuw de beperkingen van de bestaande
politiek, hoofdzakelijk rustend op politionele en sterk repressieve praktijken,
duidelijk aan het licht treden. Het denkbeeld heerst dat werkloosheid vrijwil-
lig is en armoede het gevolg van eigen schuld en luiheid. Humanisten, als
More, Vives en Erasmus verkondigen in diverse geschriften dat 'ledigheid
des duivels oorkussen' is. Als remedie tegen het dreigende probleem van de
armoede propageren zij verbod op bedelarij en arbeidsdwang. Ook de reli-
gieuze hervormers Luther, Zwingli en Calvijn, mengen zich in het debat. Met
als uitgangspunt dat arbeid een morele verheffing is, pleiten zij eveneens voor
verbod op bedelarij en arbeidsplicht, maar ook voor centralisatie van steun-
fondsen en minimale uitkeringen.12 Onder invloed van de Verlichting groeit
in de achttiende eeuw de overtuiging dat actieve bestrijding van pauperisme
mogelijk is. Over deze problematiek worden in de laatste decennia van de
achttiende eeuw diverse prijsvragen uitgeschreven. Bekroond worden de
ideeen die de klakkeloze bedeling verwerpen en de oplossing voor het armoe-
devraagstuk zoeken in de richting van werkverschaffing en heropvoeding van
de armen. In dit kader wordt de weldadigheidsinstellingen en humanitaire
verenigingen, die aan het einde van de achttiende eeuw het levenslicht zien,
een taak toebedacht op het gebied van het onderwijs en de opvoeding van
de jeugd tot arbeidzaamheid. 33

Spoedig na de Bataafse omwenteling stellen diverse publicaties de
houding van de overheid ten aanzien van de behoeftige volksklasse ter
discussie. Van grote invloed is het geschrift De armen kinderen van den staat
(1796), waarin de Leidse remonstrantse predikant Rogge de zorg voor de
behoeftige burger een taak van de staat noemt. Rogge betoogt verder dat
iedereen tot arbeiden is verplicht. Indien de gelegenheid tot werk ontbreekt,
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moet de overheid deze scheppen.34 De strekking van Rogges pleidooi is
neergelegd in de Staatsregeling van 1798. De pogingen tot centralisatie van
de armenzorg geven een impuls aan het maatschappelijk debat, dat halver-
wege de achttiende eeuw steeds meer deelnemers telt. De discussie ver-
scherpt. Verschillende auteurs wijzen keer op keer op het gebrek aan werk
als een van de belangrijkste oorzaken van armoede. Via betogen voor werk-
verschaffing, verdedigen zij een centrale rol van de overheid. Haaks hierop
staat de opvatting van antirevolutionairen en staathuishoudkundigen, die het
principe van laissez-faire voorstaan. Beide groepen keren zich tegen staatsin-
grijpen. De antirevolutionairen wensen geen enkele inmenging in de christe-
lijke zorg, de staatshuishoudkundigen zijn ervan overtuigd dat overheidsingrij-
pen een verstorende werking heeft en de armoede zelfs doet toenemen. 35

Na de wetswijziging van 1870 blijft het debat over de armenzorg in het
teken staan van de afbakening van de verantwoordelijkheden tussen staat en
maatschappij, en meer in het bijzonder tussen staat en kerk. Schrijvers van
diverse pluimage laten zich met de problematiek van de armoede in: politici
van uiteenlopende richtingen, geestelijken, vertegenwoordigers van particulie-
re instellingen en wetenschappers. Van diverse zijden wordt aangedrongen
op een wetskader dat beter aansluit bij de praktijk. Steeds meer stemmen
gaan op voor ingrijpen van de staat. Ook na de eeuwwisseling blijft deze
discussie actueel.36 Afgezien van enkele katholieken die menen dat de Ar-
menwet te veel vrijheid laat aan de kerkelijke liefdadigheid en de onder-
steuning van behoeftigen bij de wet geregeld willen zien37, verlangen gere-
formeerden en katholieken in het algemeen een actievere rol van de christelij-
ke caritas. De socialisten betichten de liefdadige armenzorg van zuinigheid
en bemoeizucht. In de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en organisaties
als Liefdadigheid naar Vermogen eisen liberalen niet alleen uitbreiding van
het particulier initiatief, eventueel gesteund door de overheid, maar bovenal
meer efficientie. Zij wensen een goed geregeld toezicht op de kerkelijke en
particuliere armenzorg en bepalingen met betrekking tot de wijze van onder-
steuning, zoals onderzoek, toezicht en individualisering. 38

Armenwet  van  1912

Ook de wetswijziging van 1870 schiet haar doel voorbij: de verschiliving
van de kerkelijke en particuliere armenzorg naar de burgerlijke armenzorg
gaat onverminderd door. De progressief-liberaal Goeman Borgesius onder-
neemt in 1901, als minister van Binnenlandse Zaken, een poging om het
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wetskader drastisch te veranderen. In een wetsontwerp stelt de minister voor
het principe van 'volstrekte onvermijdelijkheid' uit de Armenwet te schrap-

pen. Het wetsontwerp kent de staat de plicht toe de "maatschappelijk-zwakke
zoo mogelijk tot economische zelfstandigheid te brengen. De minister„39

dringt aan op samenwerking tussen kerkelijke en particuliere instellingen,
die onder beperkt toezicht van de overheid dienen te worden gesteld.4' De
Staten-Generaal behandelt het wetsontwerp niet, omdat Goeman Borgesius
na de verkiezingen niet wordt herbenoemd. Zijn opvolgers laten het ontwerp
onaangeroerd. Het wetsvoorstel roept immers veel verzet op, aangezien het
de onafhankelijkheid van de kerkelijke en particuliere instellingen aantast. 41

In 1910 dient het confessionele kabinet-Heemskerk een wetsontwerp tot
wijziging van de Armenwet bij de Staten-Generaal in. De antirevolutionair
Heemskerk legt zich er bij neer dat de liefdadigheid niet in staat is "het
gehele werk der armenzorg" te volbrengen. Het ontwerp maakt de weg vrij
voor een toenemende overheidsinvioed: aangehouden wordt het principe dat
het burgerlijk armbestuur pas onderstand mag verlenen indien kerkelijke of
bijzondere instellingen van weldadigheid tekortschieten, terwijl het beginsel
van volstrekte onvermijdelijkheid wordt verlaten. Verder introduceert het
wetsvoorstel een ruimere armslag voor de gemeenten met betrekking tot te
bedelen personen, te hanteren methoden en de hoogte van de steun. Het
wetsontwerp kan rekenen op de algemene instemming van beide Kamers.
Alleen de sociaal-democraten doen een vergeefse poging om de arme een
recht op onderstand te verlenen: zij opperen ondersteuning te verstrekken
aan hen, die niet kunnen voorzien in het noodzakelijk levensonderhoud. Beide
Kamers nemen het ontwerp-Heemskerk  in  1 9 1 2  aan.

42

De  Armenwet  van 191243 versterkt de tendens tot vergroting  van  de
staatsbemoeienis. Hoewel in  1913 de particuliere en kerkeliike instellingen
nog meer dan de helft van de bedelingsuitgaven voor hun rekening nemen,
zi.in enkele jaren later de rollen omgedraaid:  in 1 9 1 7 neemt de overheid 52
procent van de uitgaven op zich. Bovendien ondersteunt de overheid in  1924
voor het eerst meer bedeelden dan de particuliere en kerkelijke instellin-
gen.44

Werklciz.enz.org

De arbeidersbeweging, die aan het einde van de negentiende eeuw opkoint,
bestempelt de armenzorg als vernederend, bemoeizuchtig en zuinig. Ter
bestrijding van de steeds terugkerende werkloosheid, met name in de winters,
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wordt in deze kringen aangedrongen op een aparte aanpak voor de werklozen.
Als tegenhanger van de traditionele armenzorg wint een nieuwe vorm van
hulpverlening aan betekenis, namelijk de verzekering.45 Wederom wordt
naar de pen gegrepen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen buigt zich
in  1894 in het Rapport Werkloosheid over de mogelijkheid van een verze-
kering tegen werkloosheid. Voorlopig ziet de Maatschappij echter geen kans
een goede regeling te ontwerpen, zolang verzekering tegen ziekte, invaliditeit
en ouderdom niet algemeen is en de organisatie van de vakverenigingen nog
in de kinderschoenen staat.46 De katholiek Raaymakers bedeelt in  1895  in
zijn dissertatie Verzekering tegen werkloosheid de staat de taak toe om voor
de onvrijwillig werklozen een verplichte verzekering in het leven te roepen,
waarvoor arbeiders en patroons de lasten dragen. Als rechtsgrond voert
Raaymakers aan dat "de werkman, die heel zijn leven werkt zooveel hij kan,
zooveel mogelijk en regelmatig inkomen hebbe heel zijn leven". De uitkering
is geen geschenk, maar loon voor arbeid.47 De Vereeniging voor de Staat-
huishoudkunde  en de Statistiek bundelt  in 1897 enkele adviezen  in  De
verzekering tegen de geldelijke gevolgen der werkloosheid:x Uit de advie-
zen blijkt dat er algemene instemming bestaat over de noodzaak het probleem
van de werkloosheid aan te pakken, over de wijze waarop lopen de meningen
uiteen. In de discussie staan de opties steun versus verzekering en verplichte
versus vrijwillige verzekering centraal. Onmiskenbaar is echter dat indien
voor een verzekering wordt geopteerd, de verplichte verzekering slechts
weinig voorstanders kent.49 Deze houding is tekenend voor het debat over
de werklozenzorg, zoals dat aan het einde van de negentiende, begin twintig-
ste eeuw wordt gevoerd.

5(}

De scheidslijn tussen de armen- en de werklozenzorg wordt op lokaal niveau
duidelijk zichtbaar, wanneer de ene na de andere gemeente de werkloosheids-
uitkeringen, die door de vakverenigingen worden geregeld, gaat subsidieren.
Ook op nationaal niveau dringt het besef door dat de overheid een taak op
het gebied van de werkloosheidsverzekering te vervullen heeft. In 1907 stelt
Veegens, de liberale minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, in een
wetsontwerp voor de gemeenten een tegemoetkoming te verstrekken in hun
uitgaven voor de werkloosheidsverzekering. Het ontwerp verdwi.int snel van
tafel. Sommige politici achten de materie nog niet ri.ip voor sta:its ingri.ipen,
andere zien de overheidshulp liever direct bii de arbeidersorganisatiex tel echt-
komen." Van overheidswege wordt in  19()9 een sta:itscommissie geinstal-
leerd, die de regering moet adviseren over middelen om de werkloosheid te
bestrijden en te voorkomen. In 1914 presenteert de commissie, met de vrijzin-
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nig-democraat Treub als voorzitter, haar eindrapportage. De commissie-Treub
acht gericht overheidsingrijpen noodzakelijk ten behoeve van een sterke

nationalisering van het sociaal-economische leven. Gedacht wordt aan verbe-

tering van de statistiek, arbeidswetgeving, werkverschaffing, arbeidsbemidde-

ling en vakonderwijs. Verder maakt de commissie zich hard voor afzonderlij-
ke bemoeienis met de werklozen, los van de armenzorg. Een vrijwillige werk-
loosheidsverzekering geniet de voorkeur.52

Na het uitbreken van de oorlog komen onder invloed van de oplopende
werkloosheid nieuwe initiatieven van de grond. In augustus 1914 wordt het
Koninklijk Nationaal Steuncomitd (KNS) opgericht. De uitspraak van Treub
TT

dat op de nu-gesteunden niet zou mogen rusten het brandmerk der armen-
„51zorg   , markeert de breuklijn tussen de traditionele armenzorg en het nieu-

we werkloosheidsbestel. Daadwerkelijk mengt de overheid zich voor het eerst

in de ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering door het afkondigen
van de Noodregeling-Treub in  1914.  Om de economische gevolgen  van de
crisis te weren, biedt de noodregeling voor bepaalde werklozen de moge-
lijkheid om aanspraak te maken op een uitkering. De noodregeling onder-

streept het inzicht dat valide arbeiders niet bij de armenzorg en de welda-
digheid thuishoren. Gedurende de oorlog neemt de overheid steeds meer

verantwoordelijkheid voor de financiering van de ondersteuning. Zo zijn
tegen het einde van de oorlog de meeste fondsen van het KNS van particulier
bezit overgeheveld naar de staat.f4 De activiteiten op het terrein van de
werklozenzorg geven uitdrukking aan de definitieve scheiding van de armen-
zorg en het terrein van de sociale verzekering.

1.3. Opkomst politieke stromingen

Het bewind van koning Willem I

De Franse inval van 1795 luidt een periode van revolutionaire overheersing
in.  De Bataafse Republiek wordt in 1806 opgevolgd  door het Koninkrijk
Holland, dat vier jaren later door Napoleon bij Frankrijk wordt ingelijfd.
Nadat de Franse troepen in ! 813 afmarcheren, wordt de nationale onafhanke-

lijkheid in het najaar hersteld. Vervolgens vindt in  1815 de vereniging plaats
tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Een lang leven is deze
samenvoeging niet beschoren. De opstand die in het Zuiden uitbreekt, leidt
uiteindelijk tot de afscheiding van Belgie in 1830, waarna het Koninkrijk
der Nederlanden resteert. 55
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Koning Willem I voert tot 1840 een humanistische, paternalistische, mercanti-
listische politiek.56 Slechts een enkeling komt hier tegen in verzet. Aan het
eind van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw ontpoppen
met name de staatsman Groen van Prinsterer en de dichters Bilderdijk en
Da Costa zich als pioniers van een christelijk-historische stroming. Maar
vooralsnog wekken hun denkbeelden louter verbazing, spot en toorn. Een
storm van protest barst bijvoorbeeld los na publicatie van Bez.waren tegen
de Geest der Eeuw in  1823.  In dit geschrift beticht Da Costa het liberalisme
van een gruwelijke afgoderij van de menselijke rede, die wordt verheven
boven het eeuwige woord van God. Da Costa trekt fel van leer tegen de
"bedriegelijke, gevaarlijke, afschuwelijke en in deze dagen algemeen aange-
nomen"57 leer van de volkssoevereiniteit. Ook Groen van Prinsterer bindt
de strijd aan tegen de liberale principes en introduceert de term 'antirevoluti-
onair'. Met zijn grondstelling 'Tegen de Revolutie het Evangelie' formuleert
Groen van Prinsterer de kern van de antirevolutionaire stroming. De staats-
man keert zich vooral tegen de ideeen van de Franse Revolutie: de volks-
soevereiniteit, de aanbidding van de rede en de verheffing van de mens
tegenover God. In zijn woorden is "de verdoovende dampkring van het
Liberalisme  de ware oorzaak  (...)  van de bandeloosheid der geesten  en  de
eindelooze ommekeeringen van den tijd".58 Gedurende de jaren  1829-1832,
waarin Groen van Prinsterer het tijdschrift Nederlandsche Gedachten uitgeeft,

59blijft hij hameren op een terugkeer tot de christelijk-historische beginselen.

Aan het einde van de jaren dertig van de negentiende eeuw groeit een burger-
lijke oppositie tegen het monarchale regime van Willem I. Deze zogenaamde
finantiele oppositie wordt gesteund door de grootburgerij, de burgerij en
commercieel georienteerde boeren. Slechts een kleine groep aristocraten en
grootgrondbezitters blijft de koning trouw. Buiten het parlement kan de vorst
rekenen  op een loyaal staatsapparaat. De afscheiding van Belgie  in   1830
maakt een grondwetswijziging noodzakelijk. In deze grondwetsherziening,
die  in   1840 tot stand  komt,  zijn de volgende bepalingen vastgelegd:  een
wettelijke regeling van het stemrecht; vermindering van het inkomen van de
Kroon; wettelijke regeling voor het gebruik van koloniale baten; de invoering
van tweejaarlijkse begrotingen; de vaststelling van de begroting van ieder
departement bij afzonderlijke wet; het verplichte contraseign voor alle ko-
ninklijke besluiten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers
wegens schending van grondwet of wet.611 Koning Willem I vat de wijziging
van de grondwet op als een veroordeling van zijn autocratische, persoonlijk
regime en doet kort na de herziening op 7 oktober 1840 afstand van de troon.
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Hetjarenlange lijdelijke verzet van de koning tegen de Belgische afscheiding
heeft overigens veel afl)reuk gedaan aan zijn populariteit.

61

Strijd tussen conservatieven en liberalen

In  de Kamer kunnen  in de periode 1840-1848 drie groeperingen worden
onderscheiden: conservatieven, conservatief-liberalen en liberalen. De conser-

vatieven, die de bestaande situatie zo veel mogelijk willen handhaven, zijn
voornamelijk te vinden in de kring van de toonaangevende notabelen-elite.
De conservatief-liberalen vormen de middengroepering in de Kamer. Zij
kunnen worden aangemerkt als vertegenwoordigers van de talrijke renteniers
en onderhouden uitstekende relaties met de Amsterdamse handels- en ban-
kierswereld. De conservatief-liberalen zijn nauw gelieerd met de notabelen-
elite, en maken er soms zelfs deel van uit. Op economisch gebied zijn zij
veelal voorstanders van de liberale vrijhandelsleer, op politiek terrein achten
zij de orthodoxe liberalen te universalistisch, te doctrinair. De liberalen ten
slotte zijn aanhangers van de vrijhandelsbeginselen. Enerzijds kan het Neder-
lands liberalisme omstreeks het midden van de negentiende eeuw worden
beschouwd als een emancipatiebeweging van de buitengewesten tegen het
nog steeds toonaangevende Holland met zijn machtige commerciele en
financiele belangengroeperingen. Anderzijds vormt het liberalisme een
emancipatiebeweging van delen van de gezeten- en van de

' midden'-burgerij
alsmede van de welgestelde boeren in heel Nederland, met name van intellec-
tuelen en beoefenaars van de vrije beroepen, tegen de oligarchische machts-

positie van de notabelen-elite. 62

Reeds onmiddellijk  na de invoering  van de grondwetswijziging  van   1840
wordt deze van diverse zijden gebrekkig en onvoldoende genoemd en klinkt
er een roep om een nieuwe, afdoende herziening. Zelfs onder de conservatie-
ven in de Kamer is het aantal voorstanders van een grondwetsherziening
talrijker dan ooit. Voorstellen daartoe stranden echter op onwil van Willem
II, de nieuwe koning die een behoudend standpunt inneemt.61 In december
1844 neemt de liberaal Thorbecke het initiatief om een beslissing in de
grondwetskwestie te forceren. Zijn ontwerp tot herziening draagt de goedkeu-
ring van acht Kamerleden en gaat voortaan door het leven als het negenman-
nen-voorstel. De Kamer staat echter afwijzend tegenover het voorstel, dat
neerkomt op koninklijke onschendbaarheid en ministeriele verantwoordelijk-
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heid, het jaarlijks vaststellen van de begroting bij wet en rechtstreekse verkie-
zingen.

64

Als gevolg van buitenlandse onlusten en revoluties die in 1848 praktisch
geheel Europa teisteren, komen de Nederlandse politieke verhoudingen in
beweging. Op 17 maart 1848 maakt Willem II zijn plotse sprong voorwaarts
wereldkundig: de tot dan toe uiterst conservatieve vorst verklaart in 66n dag
tijd uiterst liberaal te zijn geworden. De koning negeert de wens van de
meerderheid van de Kamer en benoemt een commissie, bestaande uit enkele
vroegere

'
negenmannen',  die de grondwet moet herzien. Thorbecke speelt

als voorzitter een dominerende rol in deze grondwetscommissie. In de toe-
lichting op het werk van de commissie noemt Thorbecke een "andere en
oneindig grootere medewerking der burgerij, dan tot dusver" een vereiste.
"De grondwet heeft staatsburgerschap, zooveel zij kon, laten slapen. Om
hartstocht te mijden, brak zij de ziel. De burgerij had tot hiertoe het besef,
dat zij mederegeerde, niet... Dat besef wordt door eene echte, eenvoudige
vertegenwoordiging in plaatselijke, provinciale en landsregeering aan de
ingezetenen geschonken.

45

De voorstellen van de grondwetscommissie, die een liberaal stempel
dragen, vallen bij de katholieken in goede aarde vanwege de mogelijkheden
tot vrije ontplooiing op het gebied van kerk en school. De behoudende
Kamerleden en de protestanten zijn veel minder geporteerd van het commis-
sie-ontwerp. De eerste groep, de conservatieven en de conservatief-liberalen,
heeft weinig op met directe verkiezingen en vergaande voorstellen met
betrekking tot vrijheid van vereniging en vergadering. De protestanten vrezen
de roomse gevaren en zien tevens hun openbare lagere school bedreigd.
Koning Willem II volhardt echter in zijn standpunt en op 3 november  1948
wordt de grondwet afgekondigd.66 De nieuwe constitutie betekent een af-
scheid van de oude standenstaat en legt de grondslagen voor een modern
parlementair stelsel. Burgerlijke en politieke rechten worden fors uitgebreid
en het recht van vereniging en vergadering, de onschendbaarheid van het

67briefgeheim en de vrijheid van onderwijs worden in de wet verankerd.

Voortzetting van de strijd tussen conservatieven en liberalen

Ondanks de overwinning die de liberalen met de staatshervorming van 1848
boeken, bezitten zij nog weinig politieke macht. Het voorstel van Thorbecke
om de armenzorg onder staatsgezag te plaatsen en andere liberale hervor-
mingspogingen lopen tot omstreeks  1870 stuk op de succesvolle 'conciliante' -
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politiek: de strategie van compromis, verzoening en behoud, uitgevoerd door
conservatief-liberalen die zich stevig in het regeringsapparaat hebben genes-
teld. De conservatief-liberalen nemen een sleutelpositie in, omdat zij zowel
de marges van de liberale hervormingen als die van de conservatieve reactie
bepalen.68

Na de  grondwetsherziening  van 1848 vormen het herstel  van  de  bis-

schoppelijke hierarchie, de regeling van het armbestuur en het onderwijs-
vraagstuk verdere etappen in de strijd tussen conservatieven en liberalen. De
politieke twisten over de grondwet, het herstel van de bisschoppelijke hierar-
chie, de armen- en de schoolwetgeving geven tevens uitdrukking aan de strijd
om de afbakening van de relatie tussen staat en maatschappij, en meer in
het bijzonder tussen staat en kerk.

Spoedig na de staatshervorming van 1848 toont de zogenaamde Aprilbewe-
ging dat weinig waarde wordt gehecht aan de volledige godsdienstvrijheid,
die in de nieuwe grondwet wordt aangekondigd. Een breve, gedateerd op 4
maart 1853, waarin de paus de invoering van bisschoppelijke zeteis in Neder-
land aankondigt, zweept de godsdienstige hartstocht van de protestanten op.
Er waart een geest van antipapisme door het land. De instelling van de bis-
schoppelijke hierarchie leidt niet alleen tot agitatie tegen Rome, ook de
liberale politiek van het ministerie-Thorbecke (1849-1853) moet het flink
ontgelden. Thorbecke wordt neergezet als de "ouden dondergod Thor", die
"het vaderland beroert, de Protestantse Kerk wil doen wankelen, den vorsten-
troon omver wil rukken".69 De regering reageert terughoudend op het besluit
van de Roomse Kerk: de katholieken zijn vrij in hun kerkelijke richting;
medewerking van regeringszijde is niet vereist en niet verleend. Tijdens een
bezoek aan Amsterdam ontvangt koning Willem III, die in maart  1849 zijn
overleden vader is opgevolgd, een adres. Tienduizenden ondertekenaars
verzoeken de koning, gezien de nationale historie, niet akkoord te gaan met
het herstel van de bisschoppelijke hierarchie. Met het oog op de ministeriele
verantwoordelijkheid adviseren de ministers de vorst te wijzen op de grond-
wettige kerkelijke vrijheid en de eerbiediging van ieders godsdienstige
overtuiging. Maar Willem III slaat het advies in de wind en verklaart op  15
april  1853, de dag dat hij het volkspetitionnement in ontvangst neemt: "Mijne
regering leverde menige treurige oogenblikken op, maar ik vond steeds

opwekking en bemoediging in de hartelijke, ik zou haast zeggen kinderlijke
liefde van mijn volk, en deze dag (...) heeft den band tusschen het Huis van
Oranje en het Vaderland nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan mijn
hart gemaakt."7" De ministerraad leest in de toespraak van de koning een
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oorlogsverklaring en legt hem de volgende keuze voor: indien de koning niet
alle twijfel en misverstand wegneemt, dienen de ministers een verzoek tot
ontslag in. De koning laat het aankomen op de val van het ministerie-Thor-
becke. Tijdens de daaropvolgende verkiezingen verliezen de liberalen fors.
In zeer korte tijd wordt het 'April-ministerie' geformeerd. Dit conservatieve
kabinet-Van Hall (1853-1856) bedaart vrijwel direct de verhitte gemoede-

7Iren.

De strijd om de invulling van de taken van staat en maatschappij dient zich
vddr de Aprilbeweging van  1853  nog het duidelijkst aan  in het debat over
de armenzorg. Serieuze pogingen tijdens de Bataafse Republiek om door
middel van centralisatie van de armenzorg de macht van de lokale kerkelijke
armbesturen te breken, lopen stuk op de onaantastbare positie van de Her-
vormde Kerk. Een halve eeuw later maakt het liberale gedachtegoed, dat aan
de grondwet van  1848 ten grondslag ligt, de weg vrij voor een wending in
de sociale politiek. Staat en maatschappij maken een begin met het definieren
van hun onderlinge relaties en het invullen van sociale opvattingen en eisen.
Een voorbeeld van dit nieuwe politieke streven is Thorbeckes voorstel van
1851  om de armenzorg onder staatsgezag te plaatsen. De liberale leider is
van mening dat de armenzorg in eerste instantie een staatsverantwoordeluk-
heid is. Een opvatting die door weinigen wordt gedeeld, en zeker niet door
de confessionelen en de conservatieven. Met name vanuit antirevolutionaire
hoek is de kritiek scherp. Zo verkondigt de antirevolutionaire politicus Mac-
kay: "De arme behoort tot zijne kerk (...) de armoede is een gevolg der zonde
(...) die bron moet opgespoord en gereinigd, en dit doet geene wet, maar de
Heer!"72 Ook Mackay's geestverwant Groen van Prinsterer staat vijandig
tegenover de "onderwerping van de Kerk aan het alvermogen van de Staat"
en voorspelt dat een armenwet in de lijn van Thorbeckes voorstel "de dood-
steek zou wezen der Christelijke liefdadigheid, en even daardoor de verster-
king der Socialistische begrippen en de eerste stap tot omkeering der maat-
schappij".73

Nadat de Aprilstorm is uitgeraasd, leggen de verkiezingsnederlaag van
de liberalen, die worden gesteund door de katholieken, en de winst van de
conservatief-groot-protestanten de basis voor de behoudende Armenwet van
1854. Onder de nieuwe politieke verhoudingen maakt het eerdere voorstel
van Thorbecke om tot een wettelijke regeling van de armenzorg van staatswe-
ge te geraken geen enkele kans. Er rest een conservatieve regering die de
armenzorg aan de kerkelijke en liefdadige instellingen overlaat en staats-
bemoeienis slechts bij wijze van uitzondering toestaat. Groen van Prinsterer
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verwacht dat aan de hand van deze gedragslijn, die pas later wordt aange-
merkt als het subsidiariteitsbeginsel, een volledig verstatelijkte armenzorg
via de achterdeur wordt binnengehaald. De staat springt immers bij indien
de kerkelijke armbesturen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Na de
invoering van de eerste Armenwet doet de "paradox van de ongeclausuleerde
subsidiariteit" zich inderdaad voor: omdat de Armenwet in het midden laat
hoever de staat en hoever het particulier initiatief moeten kunnen gaan, laten
de particulieren steeds meer initiatief aan de staat, en wint de verstatelijking
aan terrein.74 Ook de Armenwet van 1912, waarin het subsidiariteitsbeginsel
wordt gehandhaafd, versterkt de tendens tot vergroting van de staatsbemoeie-
nis.

Tijdens de strijd om de invulling van het onderwijs wordt de zwakte van de
April-coalitie zichtbaar. De onderlinge verdeeldheid en de onmacht van de
conservatieven treden op de voorgrond.75 Hoewel met de grondwet van 1848
het overheidsmonopolie inzake het onderwijs is doorbroken en de weg wordt
geopend voor de vrije school, maakt het ministerie-Thorbecke weinig haast
met het vervaardigen van een nieuwe onderwijswet. Het kabinet-Van Hall
neemt weI stappen  op dit gebied. In september 1854 dient minister  Van
Reenen een voorstel in tot regeling van het lager onderwijs: de gemengde
neutrale openbare school (staatsscholen voor kinderen van verschillende
godsdienstige gezindten) als regel en de facultatieve gesplitste openbare
school (staatsscholen voor kinderen van dezelfde godsdienstige gezindheid)
als uitzondering. Nagenoeg de gehele Kamer schiet het ontwerp af. Zowel
de liberalen als de conservatieven zijn niet gediend van de mogelijkheid tot
splitsing, Groen van Prinsterer en zijn medestanders daarentegen nemen geen
genoegen met het facultatieve karakter van de splitsing. In een nieuw voorstel
laat Van Reenen de gedachte van een gesplitste staatsschool varen en spreekt
hij alleen nog van een gemengde neutrale school. De verontwaardiging bij
de Groenianen is hevig. Opnieuw wordt naar het wapen van het volkspetition-
nement gegrepen: ongeveer 14.000 handtekeningen van orthodoxen en antipa-
pisten getuigen  voor 'de openbare school  met den Bijbel'.76 Hoewel  een
goede kans bestaat dat het ontwerp-Van Reenen een Kamermeerderheid haalt,
weet een coalitie van oud-conservatieven, groot-protestanten en antirevolutio-
nairen de koning zover te krijgen dat hij een parlementaire at'handeling
verijdelt.77

Een nieuw kabinet, dat bestaat uit tegenstanders van het ontwerp-Van
Reenen, en met de antirevolutionair Van Brugghen aan het hoofd, vervaardigt
vervolgens in  1857 een schoolwet.78 Van Brugghen, die in tegenstelling tot
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zijn geestverwant Groen van Prinsterer weinig heil ziet in een splitsing van
de openbare school naar gezindten, komt tegemoet aan de Kamer die zich
uitspreekt voor "de gemengde openbare school, waarin ieders godsdienstige
begrippen worden gederbiedigd".79 De keuze van Van Brugghen valt op een
gemengde openbare school, waar de kinderen worden opgeleid "tot alle
christelijke en maatschappelijke deugden". Groen van Prinsterer en zijn
bondgenoten stemmen tegen, de katholieken zijn verdeeld en de liberalen
en de conservatieven behoren tot de voorstemmers. 8{)

Op het terrein van het onderwijsvraagstuk lijkt, door de kwetsbare positie
van de conservatieven, het liherale beginsel van een gemengde openbare
school te zegevieren. Hierdoor worden kerk en staat feitelijk gescheiden. De
schoolkwestie blijkt echter nog lang niet van de baan. Pas rond 1870 wordt
de politieke strijd op het scherpst van de snede gestreden en wordt zij aange-
duid als de "toetssteen der overtuigingen":1

Liberate tweespalt en confessionele toenadering

Daags voor het aantreden van het ministerie-De Vries (1872-1874) komt op
5 juni 1872 Thorbecke te overlijden. In vergelijking met de dagen  van de
staatkundige hervormingen van 1848 heeft de liberale partij bij Thorbeckes
dood flink aan kracht ingeboet. Onder het derde kabinet-Thorbecke (1871-
1872) begint zich binnen de liberale partij een verschil af te tekenen tussen
een behoudende en een vooruitstrevende richting. Het kabinet-Thorbecke
wordt verweten uit tevreden ministers te bestaan, die op geen enkel gebied
de noodzaak tot hervorming ervaren. Deze klacht is afkomstig van de jonge
liberalen die zich, onder leiding van Van Houten, sterk maken voor verbete-
ringen ten aanzien van het koloniaal beleid, vernieuwing van het belasting-
stelsel, ingrijpende veranderingen in het rechtswezen en in militaire zaken,
en sociale hervorming. Niet alleen deze onderlinge verdeeldheid ligt ten
grondslag aan de tanende invloed van de liberale partij, maar ook de verwij-
dering tussen de liberalen en de katholieken, die toenadering zoeken tot de
antirevolutionairen. 82

Symbool voor de strijd tussen de oude behoudende en de nieuwe hervor-
mende geesten binnen de liberale partij is de Narede, die Thorbecke in  1869
als inleiding op de zesde bundeling van zijn parlementaire redevoeringen
schrijft. In deze rede formuleert Thorbecke de 'wet van staatsonthouding'.
Uit zijn pen vloeit: "En dan is het kenmerk van een liberalen Staat en een
liberaal Gouvernement, dat zij de ontwikkeling van zelfstandige kracht
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bevorderen; zelfstandige kracht in provincie, gemeente, vereeniging en
individu. Bevorderen, dat heet, de algemeene voorwaarden scheppen, waaron-
der die ontwikkeling mogelijk wordt. Wil dat zeggen, dat de Staat voor alles
te zorgen, alle kwalen en gebreken der maatschappij te genezen hebbe?
Willen wij op een omweg terugkeeren tot den toestand, waarin ieder gezellig
werk leven, wijding en zegel van de regering des Staats scheen te moeten
ontleenen? Integendeel. Eene eerste wet is onthouding; onthouding van
hetgeen zijne roeping als regtsvereeniging te buiten gaat. Het zijn in wezen,
bestemming en middelen andere levensmagten dan de Staatsmagt, welke de
kerk, het onderwijs, wetenschap, kunst, maatschappelijk te vormen en te
besturen hebben; magten in wier sfeer burgerlijk overheidsgebod of dwang
niet te pas komt. Met deze en zoovele andere sociale belangen, regeling van
stoffelijken arbeid en goederenverkeer, in aanraking, van alle kanten gedron-
gen door vragers, niet zoozeer om vrijheid, die den wil om zich zelven te
helpen onderstelt, als om bijstand van het gezag, ondervindt de Staat, dat
onthouding soms grooter kunst dan handelen is. Ook zou hij, op eenmaal
zich binnen zijne grenzen terugtrekkende, leemten in de zamenleving doen
ontstaan, die een algemeenen stilstand of achteruitgang zouden veroorzaken.
Intusschen is het een eisch van liberale regering, dat de Staat hetgeen niet

i,Xltot het gebied van het regt behoort meer en meer aan andere overlate (...)

In eerste aanleg wordt de verwijdering tussen liberalen en katholieken ingege-
ven door gebeurtenissen in Italie,  waar in  1870 de eenheid wordt voltooid
en de veroveraars van Rome de wereldlijke macht van de paus opheffen.
Wanneer zich over de Italiaanse situatie een discussie in het Nederlandse
parlement ontspint, wordt er een motie ingediend met de strekking dat de
Nederlandse staat zich afzijdig moet opstellen. De motie wordt weliswaar
verworpen, maar het is de katholieken een doorn in het oog dat ruim dertig
liberalen voorstemmen. Als een liberaal kabinet vervolgens het gezantschap
bij de paus intrekt, wordt de kloof tussen liberalen en katholieken alleen maar
groter. Naast de reactie van de liberalen op de lotgevallen in Rome is ook
de schoolkwestie van grote betekenis voor de breuk tussen liberalen en
katholieken. 84

Een belangrijke aanzet voor een meer stellige houding van de katholieken
in de onderwijspolitiek geeft Paus Pius IX in de encycliek Qualita Cura en
de Syllabus Errorum van 1864, waarmee hij de gelovigen wil hoeden voor
dwalingen. De paus heeft het vooral gemunt op de liberale denkbeelden, zoals
de scheiding van staat en kerk, vrijheid van geweten en van drukpers, de leer
der volkssoevereiniteit, het burgerlijk huwelijk en het lekenonderwijs. Deze
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dwalingen belemmeren en verzwakken de heilzame invioed van de katholieke
kerk, aldus Quanta Cura. De voornaamste dwalingen somt de paus in een
syllabus op. Misvatting nummer 47 betreft het feit dat de scholen aan de
volledige macht van het burgerlijk en staatkundig gezag zijn onderworpen
en dat het gezag, de leiding en de inmenging van de kerk geheel aan het
onderwijs is onttrokken.85 De laatste in de lange rij van dwalingen luidt:
"De paus van Rome kan en moet zich met de vooruitgang, het liberalisme
en de moderne beschaving verzoenen en verstaan. i,86 De Nederlandse bis-
schoppen brengen in 1868 in het Mandement der Nederlandsche bisschoppen
het standpunt van de paus met betrekking tot het onderwijs onder de aandacht
van de gelovigen. Het mandement brengt een einde aan de verdeelde houding
van de katholieken in de schoolkwestie. Zij leggen een toenemende ijver aan
den dag voor het stichten van katholieke scholen en onderlijnen hiermee de
groeiende verdeeldheid tussen katholieken en liberalen. Door hun openlijke
afwijzing van de neutrale staatsschool schuiven de katholieken op naar rechts,
in de richting van de antirevolutionairen. Al koesteren de christelijke broeders
dezelfde wensen op het gebied van het onderwijs, voor een coalitie lopen
zij voorlopig nog niet warm:7 De antirevolutionairen op hun beurt verbre-
ken de band met de conservatieve partij, die in de tweede helft van de
negentiende eeuw in een hoog tempo aan betekenis inboet. XM

1.4. Methodologisch kader

Sociale zekerheid, sociale politiek en ordeningsprincii,cs

In dit onderzoek staat de samenhang tussen sociale zekerheid en de ordening
van de samenieving centraal. In dit kader zijn zowel klassieke als meer
moderne definities van het begrip sociale zekerheid ontoereikend. Beide
soorten definities dragen een te instrumenteel en institutioneel karakter. X9
Klassieke definities kenmerken zich door de opsomming van sociale risico's
en richten zich op vergoeding en herstel van arbeidsinkomen met name door
middel van sociale verzekeringen. De moderne definities omschri.iven sociale
zekerheid in termen van een beoogde toestand van een volledig of zo hoog
mogelijk niveau van bescherming tegen menseliike schade, waartoe in be-
ginsel een uitgebreid geheel van instrumenten met bij voorkeur een preventief

1)1)karakter kan worden ingezet.
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Vddr de Tweede Wereldoorlog wordt niet van sociale zekerheid, maar van
sociale verzekering, sociale voorziening of sociale waarborg gesproken.

Gedurende de voortvarende ontwikkeling van het socialezekerheidsstelsel
sinds het einde van de jaren vijftig raken de begrippen verzorgings staat of
weivaartsstaat in zwang. Zij verwijzen naar activiteiten en interventies van
de nationale staat in meer institutionele zin. Vanuit een beschrijvend perspec-
tief gelden vanaf die tijd de begrippen sociale politiek en verzorgingsstaat
als synoniemen: zij hebben betrekking op dezelfde beleidsterreinen. Toch
kan een onderscheid worden aangebracht. Het begrip sociale politiek heeft

betrekking op een bredere, historische context, waarin particulieren en vooral
lokale overheden arrangementen inzake het welzijn van burgers tot stand

brengen. Pas veel later nemen moderne staten hun hedendaagse gedaante van
sterk gecentraliseerde instituties aan en tekenen zich de eerste contouren van
een verzorgingsstaat af. De collectieve arrangementen op het terrein van de
sociale politiek, die reeds eerder op lokaal, regionaal en later nationaal niveau
tot stand zijn gekomen, worden binnen de verzorgingsstaat gecentraliseerd,
georganiseerd en geordend. Voor de Nederlandse verzorgingsstaat ligt het
historische beginpunt in de periode tussen  1870-1900.  Pas na de Tweede
Wereldoorlog gaan de activiteiten en interventies van de verzorgingsstaat de
dagelijkse praktijk van de Nederlandse staat domineren. 9I

Voor een analyse van historische debatten over de garantie van bestaans-
zekerheid, waarin de verdeling van verantwoordelijkheden tussen staat en

92
maatschappij het uitgangspunt vormt, is het ruime begrip socicile potitiek
onmisbaar. Sociale politiek verwijst om te beginnen naar de wortels van
sociale zekerheid, die liggen in de activiteiten op het terrein van de armen-

zorg uitgevoerd door de middeleeuwse lokale elites en de particuliere en
kerkelijke liefdadigheid. Gedacht moet worden aan bedeling in geld en
natura, tewerkstelling, verordeningen tegen bedelaars en vagebonden, verzor-

ging van zieken en volksopvoeding. Vet-trekkend vanuit de middeleeuwse
praktijk kan sociale politiek worden opgevat als "publieke activiteiten, inter-
venties, en instituties gericht op maatschappelijke reproduktie, dat wil zeggen
gericht op het garanderen van (minimale) bestaanszekerheid, het reguleren
van de arbeids(markt)verhoudingen, en het structureren van de algemene
levensvoorwaarden en levensomstandigheden van (groepen en/of klassen)
burgers".'  Binnen deze bredere context wordt sociale zekerheid beschouwd
al s 66n van de concrete beleidsterreinen van sociale politiek. Naast sociale
zekerheid omvat sociale politiek ook gezondheidszorg. onderwi-is, volkshuis-

vesting, maatschappelijk werk, arbeidsmarktbeleid, emancipatie en milieu.
Een beperking van het begrip sociale zekerheid ligt in de gebondenheid aan
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de tijd. Pas na de Tweede Wereldoorlog, in de debatten over het rapport van
de commissie-Van Rhijn, wordt het begrip sociale zekerheid voor het eerst
in Nederland gehanteerd.

Wanneer aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw de fundamenten van het socialezekerheidsstelsel worden gelegd, wordt
de dieperliggende maatschappelijke dimensie van sociale zekerheid duidelijk
zichtbaar. Sociale zekerheid vormt een belangrijk instrument om de samen-

leving te ordenen, om de verantwoordelijkheden inzake de bestaanszekerheid
tussen staat en maatschappij te verdelen. In dit onderzoek naar de samenhang
tussen sociale zekerheid, als onderdeel van sociale politiek, en de ordening
van de samenleving fungeert het begrip maatschappelilk project,4 als Uit-

gangspunt. Dit begrip verwijst naar de brede context van denkbeelden van
maatschappelijke en politieke actoren inzake verdeling van verantwoorde-
lijkheden. Meer concreet heeft het betrekking op de vormgeving van de
verhouding tussen staat en maatschappij; tussen de overheid, op haar verschil-
lende niveaus van binnenlands bestuur, en haar burgers. Maatschappelijke
projecten betreffen een min of meer coherent geheel van opvattingen omtrent
de demografische (omvang en uitbreiding van de bevolking), economische
(productie, accumulatie en verdeling), sociale (sociale configuratie, sociali-
satie, disciplinering, controle, en maatschappelijke cohesie), politieke (natie-
en staatsvorming, burgerschap, politieke rechten, overheersing, legitimiteit
en zekerheid), culturele (natievorming in termen van een nationale taal,
communicatie, socialisatie, waarden en normen), en institutionele (staatsvor-
ming, institutionalisering, legalisering en organisatie) ordening van de sa-
menleving.95 In het kader van de sociale zekerheid gaat het in deze histori-
sche studie vooral om de vraag hoe verantwoordelijkheden inzake garantie
van (minimale) levensvoorwaarden tussen staat en maatschappij worden
verdeeld.

Het maatschappelijk project bestaat uit drie componenten: de sociaal-
politieke component, de functionele component en de staats-component. De
sociaal-politieke component is in de industriele samenleving Of industrieel'
(gericht op handhaving/versterking van het bestaand geheel van onder meer
economische, sociale, politieke en ecologische verhoudingen, en veranderin-
gen daarbinnen), 6f 'post-industrieel' (gericht op radicale verandering van
de bestaande verhoudingen). De functionele component heeft betrekking op
de wijze waarop de staat in de samenleving intervenieert. Hier wordt een
onderverdeling gemaakt naar regulerend (conditioneel/afstandelijk: bijvoor-
beeld het treffen van een juridisch kader, het verschaffen van uitkeringen,
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het voorzien in specifieke goederen en diensten, het verlenen van subsidies,
het samenbrengen van sociale partners om collectieve actie te bemoedigen)
en acti verend (de staat zet zich actief in voor het veranderen van de economi-
sche, sociale, politieke, persoonlijke en ecologische levensvoorwaarden van
burgers in termen van rechten, werk, inkomen, mogelijkheden tot participatie,
organisatorische kracht, huisvesting, gezondheid, opleiding, individuele
autonomie en een leefbaar milieu). De staats-component ten slotte geeft
antwoord op de vraag waar de primaire verantwoordelijkheid ligt voor de
handhaving en de versterking van de maatschappelijke orde. De opties voor
dit onderdeel van het maatschappelijk project kunnen worden aangeduid als
ordeningsprincipes. Er worden vier van dergelijke principes onderscheiden:
markt-gericht, subsidiair, institutioneel en collectief.96

In de markt-gerichte optie is de marktsector de spil van de economische
en sociale organisatie en maatschappelijke reproductie. Voor de publieke
sector rest een ondersteunende taak: er wordt zo veel mogelijk overgelaten
aan de arbeidsmarktpartijen, overheidsregulering en -planning moeten tot een
minimum beperkt blijven. Voor het stelsel van sociale zekerheid geldt dat
particuliere verzekeringsvormen centraal staan. Pas wanneer mensen onder
het sociaal minimum geraken, springt de overheid bij. In geval van de subsi
diaire optie grijpt de overheid in op het moment dat de associaties van
burgers, de primair verantwoordelijken voor maatschappelijke reproductie,
in gebreke blijven. Het socialezekerheidsstelsel steunt op het principe van
onderlinge solidariteit: de groepsverantwoordelijkheid van gezin, familie,
verenigingen, arbeidsmarktpartijen, bedrijfstakken en bedrijven. Indien deze
solidariteit tekortschiet, rust op de overheid de verplichting tot optreden. In
de praktijk komt dit voornamelijk neer op de bescherming van de laagste
inkomens en het aangeven van algemeen bindende kaders voor de associatie-
ve solidariteit. In de institutionele optie wordt de overheid beschouwd als
primaire actor die de verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappelijke
reproductie. In het algemeen dienen de markt- en de publieke sector even-
wichtig op elkaar te worden afgestemd. Tot de overheidstaken behoren
ondersteunen, stimuleren en corrigeren van de markt, waarbij inkomensgelijk-
heid en volledige werkgelqgenheid het streven vormen. Wat betreft de sociale
zekerheid voorziet de overheid in uniforme en gelijke rechten voor alle
burgers. Tot slot de collectieve optie. Hier ligt de primaire verantwoorde-
lijkheid voor de mautschappeliike reproductie bij collectieven van autonome
individuen. Overheidsoptreden is hier nodig om de marktsector doeleinden
inzake maatschappelijke reproductie op te leggen en om randvoorwaarden
te creeren voor collectieve actie op decentraal niveau. Ten aanzien van de
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sociale zekerheid betekent dit een vergaande inkomensherverdeling, individu-
alisering en eventueel invoering van een algemene basisvoorziening.

97

Model van onderzoek

De essentie van dit onderzoek ligt in de wijze waarop algemene maatschappe-
lijke ideeen omtrent de afbakening van de relatie tussen staat en maatschappij
doorwerken op het socialezekerheidsbeleid (figuur I ). Voor de vertaling in
socialezekerheidsbeleid is het gewenst het stelsel van sociale zekerheid nader
te beschrijven aan de hand van stelselkenmerken (figuur 1 ). Veelal gaat een
rechtsgrond': die een weerspiegeling vormt van de algemene maatschap-
pelijke ideeen omtrent de afl)akening van de relatie tussen staat en maat-
schappij, aan de invulling van de stelselkenmerken vooraf (figuur  I). Een
indeling is gemaakt naar zeven stelselkenmerken: risico's; vorm van de
regelgeving; personenkring; aard, hoogte en duur van de prestaties; toeken-
ningsvoorwaarden; organisatie; en wijze van financiering.

In de loop der tijd is het stelsel van sociale zekerheid tegen steeds meer
gebeurtenissen bescherming gaan bieden. Gedekt worden onder meer de risi-
co's van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden van de
kostwinner, het onderhouden en verzorgen van kinderen en medische verzor-
ging. Het tweede stelselkenmerk, de vorm van de regelgeving, heeft zowel

09betrekking op de opties verzekering versus voorziening  als op de soort
van verzekering (vrijwillig of verplicht). De reikwijdte van de personenkring
varieert van de gehele bevolking tot werknemers of daarmee gelijkgestelde
categorietn. De omvang van de personenkring is mede afhankelijk van het
vrijwillige of het verplichte karakter van de verzekering. Aard, hoogte en
duur van de prestaties vormen tezamen het vierde stelselkenmerk. De aard
van de prestaties verwijst naar het onderscheid tussen prestaties in geld en
in natura. Voor wat betreft de hoogte van de uitkeringen wordt een onderver-
deling gemaakt naar loongerelateerde uitkeringen en niet-loongerelateerde
(flat rate) uitkeringen. Ten aanzien van de toekenningsvoorwaarden fungeren
arbeid (arbeidsplicht, beschikbaarheidseis voor de arbeidsmarkt, arbeidsverle-
den), leefvorm, inkomen en vermogen als toetsstenen. Het stelselkenmerk
organisatie kent een functionele en een institutionele indeling. Belangrijke
onderdelen van de functionele indeling vormen de uitvoering (verstrekking,
collectering) en het toezicht (rechtmatigheid, effectiviteit en efficientie). De
institutionele indeling duidt op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen
overheid, werknemers, werkgevers, burgers en verzekeraars op het gebied
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van de organisatie. De wijze van financiering ten slotte laat in hoofdzaak
de keuze tussen algemene middelen (met name belastingen) en premies
(opgebracht door werknemers, werkgevers of particuliere huishoudens).

1(H)

Figuur l

Algemene maatschappelijke ideeen
omtrent de all)akening van de relatie

tussen staat en maatschappij

Rechtsgrond socialezekerheidsbeleid

./

Socialezekerheidsbeleid:
• risico's
• vorm van de regelgeving
• personenkring
I aard, hoogte en duur van de prestaties
, toekenningsvoorwaarden
• organisatie
• wijze van financiering

Voor wat betreft de algemene maatschappelijke ideeen omtrent de afbakening
van de relatie tussen staat en maatschappij moeten de verschillende compo-
nenten van het maatschappelijk project nader worden uitgewerkt. In dit
historisch onderzoek naar de sociale zekerheid blijft de sociaal-politieke
component buiten beschouwing, omdat in de te bestuderen periode hoofdza-
kelijk sprake is van industriele projecten. Pas recentelijk treden post-indus-
triele projecten op de voorgrond. De overgang van pre-industriele naar
industriele projecten is reeds impliciet aan bod gekomen. In de pre-industriele
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periode, waarin steeds meer personen zijn aangewezen op de verkoop van
hun arbeidskracht, hanteren de elites de armenzorg als een instrument om
het hoofd te bieden aan de verschillende problemen die het 'reserveleger'
oproept. De paupers worden in leven gehouden, worden gedisciplineerd en
hun integratie op de arbeidsmarkt wordt bevorderd. Interventies op het terrein
van de sociale politiek hebben tot doel de arbeidsreserve aan de loonarbeid
te onderwerpen: rationalisering van de bedeling, strengere controlevormen,
arbeidsdwang, verbod op bedelarij, criminalisering van bepaalde praktijken
en bestrijding van ledigheid. De sociale politiek dient er voor te zorgen dat
de omvorming en de onderwerping van de arbeid kan plaatsvinden zonder
dat de maatschappelijke orde in gevaar wordt gebracht. Wanneer in de loop
van de negentiende eeuw het industriele kapitalisme in Europa doorbreekt,
wordt de reproductie van de industriele arbeidersklasse definitief de belang-
rijkste inzet van de sociale politiek. De proletarier is voor het levensonder-
houd in toenemende mate op de markt aangewezen. Dat betekent een funda-
mentele bestaansonzekerheid, met name in geval van werkloosheid, ziekte,
ongeval, ouderdom, of het verzorgen van kinderen. De vorming van de
moderne industriele arbeidersklasse leidt tot vele sociale problemen. De
activiteiten in het kader van de sociale politiek strekken zich tot vele beleids-
terreinen uit, varierend van sociale zekerheid tot openbaar onderwijs, huisves-
tigingspolitiek, gezondheidswezen en ruimtelijke ordening. De klemtoon van
de verschillende strategieen en interventies ligt veelal op moralisering,
normalisering, disciplinering en integratie van de stedelijke arbeidersklas-

1()1

se.

De ordeningsprincipes, die worden afgeleid uit de staats-component van het
maatschappelijk project, fungeren als centraal concept van dit onderzoek. Zij
bepalen in belangrijke mate de wijze waarop de relatie tussen staat en maat-

schappij gestalte krijgt. In meer enge zin zijn de ordeningsprincipes bepalend
voor de verdeling van verantwoordelijkheden op het gebied van de sociale
zekerheid. Aangetekend moet echter worden dat de collectieve optie buiten
het onderzoeksterrein valt, aangezien deze optie ook recenter van aard is.
Om het model van onderzoek, zoals afgebeeld in figuur 1, nader vorm te ge-
ven, worden de markt-gerichte, de subsidiaire en de institutionele ordenings-
principes ideaaltypisch in kaart gebracht. Om te beginnen worden deze orde-
ningsprincipes afgezet tegen de algemene maatschappelijke ideeen omtrent
de afbakening van de relatie tussen staat en maatschappij en de rechtsgrond
die aan het socialezekerheidsbeleid ten grondslag ligt (schema I ).
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Schema 1: Ordeningsprincipes ten opzichte van algemene maatschappelijke ideein en rechtsgrond

Algemene maatschappelijke ideeiin Rechtsgrond
omtrent de afbakening van de sociale-
relatie tussen staat en maatschappij zekerheidsbeleid

Markt-gericht , laissez-faire • individueel contract
• staatsonthouding
• marktmechanisme
• individuele vrijheid

Subsidiair , subsidiariteit , betaalde arbeid
, soevereiniteit in eigen kring
• organische samenleving
. 'zelfdoen' onder toezicht van de staat
• onderlinge solidariteit

Institutioneel , etatisme/staatsinterventie • burgerschap
, socialisatie
, functionele decentralisatie
• staatsburgerschap



Vervolgens worden de ordeningsprincipes afgezet tegen de zeven kenmerken
van het socialezekerheidsstelsel (schema 2). In dit schema is de term risico
vervangen door het bredere begrip uitkeringsbasis. Hiermee wordt verwezen
naar de omstandigheid die aanleiding vormt voor het inschakelen van een
uitkering. 102 Voorts wordt een onderscheid aangebracht tussen de bescher-
ming die de overheid biedt en de bescherming die vanuit de maatschappij
tot stand komt. Volgens het markt-gerichte ordeningsprincipe moet de over-
heidsbemoeienis tot een minimum beperkt blijven. De essentie van deze optie
ligt in de vrije marktwerking. De voorkeur gaat uit naar particuliere verzeke-
ringen. In het institutionele ordeningsprincipe neemt de staat de verantwoor-
delijkheid inzake de sociale zekerheid voor alle burgers op zich. De staat
wordt als primaire actor beschouwd en de bescherming van de zijde van de
maatschappij is van weinig betekenis. Zoals uit het schema blijkt, gaat in
de subsidiaire optie de bescherming van staatszijde samen met het toekennen
van verantwoordelijkheden aan maatschappelijke actoren, te weten de werk-
gevers en de werknemers. In het subsidiaire ordeningsprincipe wordt zowel
waarde gehecht aan de bescherming van staatszijde als aan de bescherming
die binnen de samenleving op basis van onderlinge solidariteit wordt ge-
organiseerd. Naast vrijwillige en verplichte verzekeringen is er ruimte voor
bedrijfs- en bedrijfstaksverzekeringen. Tot slot moet nog een kanttekening
bij het schema worden geplaatst. Vanwege de geringe relevantie voor het
onderzoek is de aard van de prestaties, geld of natura, uit het schema gelaten.

Voor een analyse van de wijze waarop algemene maatschappelijke ideeen
omtrent de afbakening van de relatie tussen staat en maatschappij doorwerken
op het concrete niveau van de diverse kenmerken van het socialezekerheids-
stelsel, is de functionele component van het maatschappelijk project niet
direct bruikbaar. De functionele component heeft betrekking op de manier
waarop de staat in de samenleving intervenieert. De uiterste waarden van
deze component, regulerend en activerend, staan voor de wijze waarop aan
specifieke voorzieningen en verzekeringen binnen een breder kader vorm
wordt gegeven. Hierbij moet in algemene termen worden gedacht aan een
passieve, eenzijdige orientatie op inkomensbescherming versus een actieve
orientatie op de terreinen arbeid, inkomen en zorg. In de eerste optie staat
slechts 66n aspect van sociale politiek centraal, namelijk het garanderen van
(minimale) bestaanszekerheid. In de tweede optie is ook aandacht voor de
andere aspecten van sociale politiek, te weten het reguleren van de ar-
beids(markt)verhoudingen, en het structureren van de algemene levensvoor-
waarden en levensomstandigheden.
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Scherna 2: Ordeningsprincipes ten opzichte van de stelselkenmerken

Uitkerings- Vorm van de Personen- Hoogte en Toekennings- Organisatie Wijze van
basis regelgeving kring duur van de voorwaarden financiering

prestaties

Markt-gericht
overheid behoefte voorzieningen behoeftige

· minimum · leefvorm overheidsorga- algemene

burgers · beperkt middelentoets nen en particu- middelen
· arbeidsplicht Here organen

mautschappil risico's particuliere individuele · contract- · contract- particuliere verzekerings-
verzekeringen burgers voorwaarden voorwaarden organen premies

Subsidiair
overheid risico's vrijwillige werknemers loongerelateerd arbeidsverleden organen van premies van

en verplichte · afhankelijk van · beschikbaarheid werkgevers werkgevers
verzekeringen arbeidsverleden arbeidsmarkt en werknemers en werknemers

maatschappil risico's bedrij fs- en werknemers loongerelateerd dienstverband organen van premies van

bedrijfstaks- · afhankelijk van werkgevers werkgevers
verzekeringen arbeidsverleden en werknemers en werknemers

Institutioneel
overheid risico's volksverze- alle burgers

· tlat rate ·

burgerschap overheids- algemene

keringen
· onbeperkt organen middelen

m,it,chappi 1
risico' 0 aanvullend



Probleemstelling

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van de Nederlandse sociale zekerheid
vanaf het einde  van de negentiende  eeuw  tot   1975  in een brede context
geplaatst, namelijk die van de ordening van de samenleving. Centraal staat
de strijd tussen uiteenlopende maatschappelijke projecten, waarin algemene

maatschappelijke ideeen omtrent de afbakening van de relatie tussen staat
en maatschappij worden vertaald in socialezekerheidsbeleid. Tegelijkertijd
beschrijft deze studie het stapsgewijze proces waarin de diverse politieke
stromingen zich, onder confessionele dominantie, langzaam maar zeker open-
stellen voor elkaars opties. De onderzoeksfase start aan het einde van de
negentiende eeuw, wanneer met de strijd om de ouderdoms- en invaliditeits-
verzekering de politieke en maatschappelijke discussie over de sociale verze-
kering begint. Het einde van de onderzoeksperiode ligt in het midden van
de jaren zeventig, wanneer na decennia van voortgang het stelsel van sociale
zekerheid op zijn grenzen stuit.

De probleemstelling vanhet onderzoek luidt: op welke wijze heeft het Neder-
landse stelsel van sociale zekerheid  tot  1975  vorm en inhoud gekregen  en
hoe valt deze ontwikkeling te verklaren op basis van politieke en maatschap-
pelijke verhoudingen, en meer in het bijzonder aan de hand van opvattingen
en eisen van politieke en maatschappelijke organisaties? Hierbij gaat de
aandacht met name uit naar de rol van confessionele maatschappelijke en
politieke organisaties.

In antwoord op de onderzoeksvraag wordt om te beginnen een beschrijving
en een analyse gegeven van de ontwikkeling van het Nederlandse socialeze-
kerheidsstelsel. Daarnaast wordt nagegaan welke rol maatschappelijke projec-
ten, opvattingen en eisen van maatschappelijke en politieke actoren, alsmede
hun onderlinge (krachts)verhoudingen, strategische en tactische posities,
strijd, samenwerking en compromissen hebben gespeeld in de ontwikkeling
van het socialezekerheidsstelsel. Waar relevant wordt bovendien de economi-
sche, sociale en demografische achtergrond geschetst, waartegen de ontwikke-
ling van het socialezekerheidsstelsel zich heeft afgespeeld.

De onderzoeksperiode (1870-1975) wordt in drie fasen onderverdeeld. De
eerste fase beslaat de tijdspanne van  1870 tot 1930, waarin de eerste debatten
over maatschappelijke ordening en een nadere bepaling van de verhouding
tussen staat en maatschappij worden gevoerd. Voor de tweede fase van 1930
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tot 1950 geldt  dat de crisis  van de jaren dertig  en de naoorlogse wederop-
bouwfase aan de basis liggen van nieuwe uitgangspunten voor de maatschap-
pelijke ordening, de sociale politiek en het socialezekerheidsbeleid. In de
derde  fase,  die zich uitstrekt  van   1950  tot 1975, verwerft het stelsel  van
sociale zekerheid een vooraanstaande plaats binnen het maatschappelijk leven
en bepaalt in belangrijke mate de contouren van de verzorgingsstaat.

1( 3

1.5. Inhoud en opbouw

De probleemstelling wordt aan de hand van vijf casestudy's uitgewerkt. In
deze cases komt de doorwerking van de algemene maatschappelijke ideeen
omtrent de afbakening van de relatie tussen staat en maatschappij op het
socialezekerheidsbeleid tot uitdrukking. Onderwerp van de casestudy's zijn
achtereenvolgens de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, de ongevallen-
en ziekteverzekering, de maatschappelijke ordening, de werkloosheidsver-
zekering en de introductie van de eerste volksverzekering. In de hoofdstukken
die louter betrekking hebben op de sociale zekerheid neemt de staats-compo-
nent, oftewel de ordeningsprincipes, van het maatschappelijk project een
centrale plaats in. Zoals eerder gesteld is de functionele component voor
bestudering van de wijze waarop algemene maatschappelijke ideeen omtrent
de afbakening van de relatie tussen staat en maatschappij doorwerken op het
concrete niveau van de diverse kenmerken van het socialezekerheidsstelsel,
niet direct geschikt. Daarentegen is de functionele component in het hoofd-
stuk over de maatschappelijke ordening en deels in de casestudy over de
werkloosheidsverzekering wei bruikbaar. In het debat over de maatschappelij-
ke ordening is er duidelijk sprake van een spanningsveld tussen regulerende
versus activerende opties. Hetzelfde spanningsveld is aanwezig wanneer na
de Eerste Wereldoorlog de discussie over de werkloosheidsverzekering ver-
strengeld raakt in de zogenaamde crisispolitiek.

In de eerste casestudy staan de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering cen-
traal. Rond de jaren tachtig van de vorige eeuw worden de ouderdoms- en
invaliditeitsverzekering onderwerp van politieke en maatschappeliike discus-
sie. In dit pensioendebat worden uiteenlopende rechtsgronden voor de sociale
verzekering geformuleerd. De pensioendiscussie staat voornameliik in het
teken van drie stelselkenmerken: de vorm van de regelgeving (staatspensioen,
particuliere zorg of verzekering, verplichte of vrijwillige verzekering), de
personenkring (werknemers of alle burgers) en het risico (ouderdoni, invalidi-
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teit of beide). De invoering van de verplichte ouderdoms- en invaliditeitsver-
zekering  in 1919 brengt een voorlopig einde  aan deze discussie.

De tweede case handelt over de ongevallen- en ziekteverzekering. Na
de totstandkoming van de Ongevallenwet (1901) en de Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet (1922) wordt de discussie over de organisatie, den van de
kenmerken van het stelsel van sociale zekerheid, in het debat over de Ziek-
tewet voortgezet. De Ziektewet van  1929 laat de keuze tussen twee uitvoe-
ringsorganisaties: de ambtelijke Raden van Arbeid versus de bedrijfsvereni-
gingen. Hoewel in mindere mate dan de organisatie wordt ten aanzien van
de ongevallenverzekering ook gedebatteerd over de personenkring. Voor wat
betreft de invoering van de ziekteverzekering staat bovendien het stelselken-
merk aard van de prestaties (ziekengeld en/of geneeskundige behandeling)
ter discussie. Als uitgangspunt voor een discussie over deze stelselkenmerken
worden diverse rechtsgronden uitgesproken.

Maatschappelijke ordening luidt de titel van de derde case. Vanaf het
einde van de negentiende eeuw tot in de eerste helft van de twintigste eeuw
formuleren diverse maatschappelijke en politieke organisaties hun ideeen
omtrent de all:,akening van de verhouding tussen staat en maatschappij. Hun
denkbeelden ten aanzien van de ideale maatschappijvorm verwoorden zij
onder meer in encyclieken, lezingen, brochures, rapporten, en tijdens parle-
mentaire bijeenkomsten en congressen. De discussie omtrent het maatschap-
pelijk ordeningsvraagstuk spoort de regering aan tot wettelijke maatregelen,
met name inzake de organisatie van het bedrijfsleven. De Bedrijfsradenwet
(1933) en de Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950) vormen hiervan het re-
sultaat.

In de vierde casestudy wordt de werkloosheidsverzekering besproken.

De Noodregeling-Treub (1914) onderstreept de visie dat valide arbeiders niet
onder de armenzorg thuishoren. De stelselkenmerken de personenkring, de
vorm van de regelgeving en de wijze van financiering worden ter discussie
gesteld. Na de Eerste Wereldoorlog raakt het debat over de werkloosheidsver-
zekering bovendien verweven  met de zogenaamde crisispolitiek.  In   1952
treedt de werkloosheidsverzekering in werking: een verplichte werknemers-
verzekering, met een bedrijfstaksgewijze uitvoering, en een sociale bijstands-
regeling van overheidszijde voor de werkloze werknemer die geen aanspraak
kan maken op de verzekering.

In de laatste case komt de introductie van de eerste volksverzekering aan
de orde. Het rapport van de commissie-Van Rhijn vormt het uitgangspunt
voor de naoorlogse discussie over de reorganisatie van de sociale zekerheid
in Nederland, en lokt vooral een debat over de rechtsgrond en het organisatie-

33



vraagstuk uit. De commissie legt met haar rechtsgrond de basis voor een for-
se uitbreiding van de personenkring: van werknemers tot alle ingezetenen.
Aan de eerste volksverzekering, de Algemene Ouderdomswet ( 1956),  gaat
een politieke en maatschappelijke discussie vooraf, waarin de stelselkenmer-
ken de vorm van de regelgeving en de personenkring een centrale plaats in-
nemen. Daarnaast is na een lange weg via de commissie-Van Rhijn, de nota's
van de Stichting van de Arbeid, het Derde Congres voor Sociale Verzekering,
en de gemengde commissie-Van Rhijn de Organisatiewet Sociale Verzekering
(1952) een feit. De wet deelt het georganiseerde bedrijfsleven een belangrijke
taak in de uitvoering toe.

De cases over de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering en over de ongeval-
len- en ziekteverzekering spelen zich af in de periode 1870-193(). De debatten
over de maatschappelijke ordening en de werkloosheidsverzekering beslaan
zowel de periode 1870-1930 als het tijdvak 1930-1950. Het hoofdstuk over
de introductie van de eerste volksverzekering heeft betrekking op de periodes
1930-1950 en 1950-1975. De fase 1950-1975 staat bovendien centraal in een

apart hoofdstuk over de uitbouw van het stelsel van sociale zekerheid in
Nederland. Deze fase wordt gekenmerkt door de totstandkoming van een
aantal volksverzekeringen, de verandering en de uitbreiding van de werkne-
mersverzekeringen en de invoering van de algemene bijstand. Tot slot worden
in het laatste hoofdstuk de conclusies van de bovengenoemde cases beschre-
ven. Tussen de hoofdstukken door worden in drie zogenaamde intermezzo' s
de politieke, economische, sociale en demografische kaders van de drie hi-
storische fasen geschetst.
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Intermezzo (1870-1930)

In de laatste decennia van de negentiende eeuw treedt een verstrengeling van
staat en maatschappij aan het licht.' Ter discussie staat vooral de reikwijdte
van de overheidstaken en de wijze van staatsingrijpen. Daarnaast leidt de
economische transformatie tot een hergroepering van de reeds bestaande
politieke bewegingen en krachtsverhoudingen en vormt zij bovendien het
startsein voor de oprichting en ontplooiing van nieuwe sociale en politieke
organisaties.

Opname in de internationale conjunctuur

Aangejaagd door het moderne kapitalisme raakt de Nederlandse economie
aan het einde van de jaren zestig van de negentiende eeuw in een kleine
stroomversnelling. De industrialisatie voltrekt zich tussen  1870 en  1914. Het
percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de nijverheid groeit,
terwijl dat van de landbouwende bevolking daalt. Het opkomend kapitalisme
en de beginnende industrialisatie vallen samen met de opname van Nederland
in de golfbeweging van de internationale conjunctuur. Met als gevolg dat
na 1875 ook Nederland kampt met de 'Grote Depressie', een mondiale crisis
die tot 1895 voortduurt.2 Ook het leven van de individuele burgers raakt na
1875 in de greep van de internationale conjunctuurbeweging. Daarnaast
blijven prijsschommelingen van de voornaamste levensmiddelen, epidemieen
en langdurige strenge winters de levensomstandigheden van het overgrote
deel van de bevolking bepalen. Conjunctuurwerkloosheid doet zich voor van
eind  1883 tot begin  1887  en  van  1892  tot  in  1894. Het agrarisch bedrij f
wordt vanaf 1878 langdurig  door de depressie geteisterd. Wat betreft  de
individuele levensomstandigheden leveren de gezinsplanning en de oudedags-
voorziening steeds meer problemen op. Dit wordt veroorzaakt door de terug-
gang van de zuigelingen- en kindersterfte, waardoor de gemiddelde omvang
van een gezin toeneemt, en door de hogere levensverwachting die tot gevolg
heeft dat meer mensen oud en dus arm worden. Verder is het waarborgen
van de bestaanszekerheid veelal problematisch vanwege de verzakelijking



van de werkomstandigheden en de onmacht van de bestaande liefdadigheid
de groeiende vraag naar ondersteuning afdoende te beantwoorden.1

De totale rijksuitgaven lopen tussen  1890 en  1 9 1 0  op  van   140 tot  201

miljoen. Hoewel in deze periode de posten defensie, nationale schuld, alge-
meen bestuur, justitie en politie de rijksuitgaven blijven domineren, vertonen
de betreffende bestedingen een terugval. Daar tegenover staat een toename
van de uitgaven voor de economische infrastructuur (spoor- en waterwegen)
en voor onderwijs, volksgezondheid en volkshuisvesting. De gemeentelijke
uitgaven stijgen in deze periode echter nog sneller, zij nemen met 92% toe.
Onderwijs, armenzorg, bestuur en openbare veiligheid, openbare werken en
de dienst gemeenteleningen delen alle in de groei: Uit deze cijfers blijkt
dat het overgrote deel van de sociale politiek zich nog op gemeentelijk niveau
afspeelt. Pas aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw kondigen de debatten over de armenzorg, de kinderarbeid en de sociale
verzekering een transformatie van lokale naar nationale sociale politiek aan.

Na de Grote Depressie zet het Nederlandse industrialisatieproces zich voort.
De economische groei, die tot het begin van de Eerste Wereldoorlog aan-
houdt, is vooral toe te schrijven aan een aantal moderne kapitaalgoederen-
industrieen als machinebouw, scheepsbouw, fabricage van transportmiddelen
en motoren, en aan de bouwnijverheid, de chemische en de elektronische
industrie. Zelfs in de beginjaren van de Eerste Wereldoorlog is er sprake van
een hausse: de voorraden van handel en industrie worden in een stijgende
markt afgezet. Na het economisch topjaar 1916 krijgen echter de oorlogsom-
standigheden ook op Nederland vat en keert het gunstige economische getij. 5
In  1919 zijn ten opzichte van 1 9 1 4 zowel de rijksuitgaven als de staatsschuld
meer dan verdubbeld.6 De economie herstelt zich na de wapenstilstand
dermate snel dat in de zomer van 1919 symptomen van een hoogconjunctuur
zijn waarte nemen. Internationale spanningen en heftige valuta-schommelin-
gen maken in de laatste maanden van 1920 echter een einde aan de kortston-
dige hausse. De daaropvolgende depressie wordt  pas na vij f.iaren volledig
overwonnen.  Rond 1925 openbaart de geleidelijk stijgende conjunctuur in
Nederland zich in een toenemende productie van de nijverheid, groeiende
in- en uitvoercijfers, het aantrekken van de opbrengsten uit Nederlands-Indie,
een daling van de werkloosheid en een evenwichtige ontwikkeling van de
staatstinancien. Op het hoogtepunt van de hausse zi.in alle beschikbare
arbeiders ingeschakeld. Eind 1929 kondigt een nieuwe depressie zich :ian,
die internationaal van aard is, en waarvan hoog oplopende internationale
schulden en lage landbouwprijzen de voorbodes vormen. Wanneer vele
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landen de crisis met protectionistische maatregelen beantwoorden, wordt de
wanorde op de wereldmarkt alleen maar versterkt. Ondanks hulp- en steun-
maatregelen blijft ook Nederland niet gevrijwaard van deze internationale
depressie:

Hoewel de naoorlogse conjunctuur een grillig verloop kent, gaat de
opbouw van een moderne industriele samenleving gestadig door: het reeel
nationaal inkomen per hoofd van de bevolking stijgt, de consumptie gaat
omhoog en het vermogen tot opneming van arbeidskrachten neemt toe: De
economische veranderingen en de stijging van de gemiddelde welvaart
hebben hun uitwerking op de demografische ontwikkelingen. Telt Nederland
in 1869 nog 3.579.000 inwoners, bij de volkstelling van 1909 zijn dit er reeds
5.858.000 en in 1930 bijna acht miljoen. Daarnaast neemt de urbanisatie een
dergelijke omvang aan dat rond  1914 meer dan de helft van de bevolking
als stedelijk, dat wil zeggen geheel of in hoofdzaak als niet-agrarisch, wordt
aangemerkt. Leeft in 1900 zo'n 36,4% van de bevolking in middelgrote en
grote steden, aan het einde van het interbellum herbergen deze centra meer
dan de helft van de bevolking.'

Staatstussenkomst

Hoewel arbeidswantoestanden en pauperisme bij de volksklasse, als gevolg
van het opkomend kapitalisme, de discussie over de verdeling van verant-
woordelijkheden tussen staat en maatschappij verder aanwakkeren, beperkt
de regering zich vooralsnog tot het in kaart brengen van de arbeidsomstan-
digheden. Dit gebeurt aan de hand van diverse enquBtes, waarbij de bescher-
ming van kinderen als belangrijkste prioriteit wordt beschouwd. Nadat diverse
activiteiten in binnen- en buitenland de problematiek van de kinderarbeid'11
onder de aandacht van de nationale overheid brengen, gaat op 6 juli  1841
een schrijven uit aan de Gouverneurs der Provincien. Deze en latere enquetes
doen verslag van toenemende kinderarbeid, en meer in het algemeen van
lange werktijden, lage lonen en erbarmelijke woontoestanden. De samenle-
ving houdt belangstelling voor het vraagstuk van de kinderarbeid, zoals blijkt
uit een hele reeks adressen aan de regering, prijsvragen, tijdschriftartikelen
en activiteiten vanuit kringen van artsen, fabrikanten, vertegenwoordigers
van het onderwijs, literatoren, ambtenaren en maatschappeliike organi aties.
Desondanks duurt het tot 1863 voordat de interesse voor de bescherming van
de fabriekskinderen opnieuw de politieke agenda bereikt: op 3() september
1863  wordt een staatscommissie ingesteld.  Maar ook  na het  werk  en  de
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uitvoerige rapportage van deze commissie ziet de regering geen reden tot
inmenging. Thorbecke, minister van Binnenlandse Zaken, verdedigt de
afwachtende houding van de regering als volgt: "Zoolang het niet beslist is,
of de sociale kracht in staat zij te voorzien, mag de wetgever niet opkomen
voor een taak, die eigenlijk de zijne niet is."" Op 27 februari 1873 dient
de progressief-liberaal Van Houten, daartoe uitgedaagd door Thorbecke, een
initiatiefvoorstel in bij de Tweede Kamer. Van Houten poogt verandering
te brengen in de passieve overheidsopstelling. Het voorstel behelst een verbod
tot  het in dienst nemen of hebben van kinderen, jonger dan  12 jaar;  een
ontheffing, onder voorwaarden,  van het verbod voor jongens tussen  de  10
en  12 jaar; en de invoering van een leerplicht. Wat betreft de kinderarbeid
blijkt dat zowel vele liberalen als antirevolutionairen en katholieken niet
langer principieel vasthouden aan de gedachte van staatsonthouding of van
een zo veel mogelijk beperken van staatsbemoeienis. Kuyper wenst zelfs
betere en meer doeltreffende maatregelen. Kritiek is er weI op het beginsel
van de leerplicht en het feit dat het voorstel ook van toepassing is op huiselij-
ke en persoonlijke diensten, alsmede op veldarbeid. Nadat aan beide bezwa-
ren is tegemoet gekomen, wordt op 19 september  1874 de Kinderwet in het
Staatsblad afgekondigd. 12

Na de inwerkingtreding van de Kinderwet wordt de discussie over de
uitbreiding van de wettelijke regeling voortgezet, maar concrete stappen laten
lang op zich wachten. Op 12 augustus 1886 stemt de Tweede Kamer in met
een parlementaire enquBte naar de arbeidsomstandigheden; met name naar
veiligheid, gezondheid en welzijn van de arbeiders. De enquete mondt uit
in de Arbeidswet van 188913: de wet handhaaft het verbod op kinderarbeid,
regelt bescherming voor vrouwen en jeugdige personen (beneden de  16 jaar)
en stelt een arbeidsinspectie in. Volwassen mannen komen vooralsnog niet
voor sociale wetgeving in aanmerking. Hiervoor ontbreekt een dwingende
noodzaak.14

Met het Kinderwetje-Van Houten  van 1874 wordt de eerste stap gezet  op
weg naar wettelijke arbeidersbescherming en sociale verzekering. Evenals
de discussies over de vraagstukken van armoede en werkloosheid geeft het
debat over de kinderarbeid een nieuwe dimensie aan de sociale politiek. Het
is een principieel debat over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen staat
en maatschappij. De grondslagen worden gelegd voor een wezenlijk ilitbrei-
ding van het overheidsoptreden. Effent de Armenwet het pad voor staatstus-
senkomst op het lokale niveau van particuliere, kerkeliike en burgerli.ike
armbesturen, de Kinderwet doet dit op het exclusieve terrein van ondernemers
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en ouders. De Arbeidswet betekent het startpunt voor verdere activiteiten
inzake sociale bescherming.

Nieuwe sociale en politieke verhoudingen

Met de opkomst van de moderne industrie en de groei van de steden tekenen
zich de eerste contouren af van nieuwe politieke en sociale verhoudingen.
De sociale kwestie, het arbeidersvraagstuk, doet haar intrede. De uiteenlopen-
de belangen van ondernemers en arbeiders fungeren als voedingsbodem voor
de emancipatie van de arbeidersklasse.8 Naast de reeds bestaande weldadig-
heidsinstellingen en humanitaire verenigingen 16 komen in de tweede helft
van de negentiende eeuw nieuwe sociale organisaties!7 van de grond. Zij
binden de strijd aan tegen uiteenlopende sociale kwesties. I 8

Ook op politiek terrein laat de sociale kwestie duidelijk haar sporen na:
zij vormt niet alleen de motor achter nieuwe sociale wetgeving, maar ligt
eveneens aan de basis van de totstandkoming van de politieke partijen. Politie-
ke stromingen profileren zich tijdens de depressie aan het einde van de
negentiende eeuw als zelfstandige organisaties, waarin politieke opvattingen
en ideeen worden uitgewerkt. De protestanten richten in  1872 de eerste op
de politiek gerichte massa-organisatie op: het Anti-Schoolwetverbond. Dit
verbond leidt via het Centraal Comitd van Antirevolutionaire Kiesvereenigin-
gen tot de eerste moderne politieke partij in Nederland, namelijk de Anti-
Revolutionaire Partij (ARP,  1879). In de daaropvolgende jaren komen andere
politieke stromingen tot partijorganisatie en ontstaan de eerste afsplitsingen.
In 1908 verenigen de conservatieve calvinisten zich in de Christelijk-Histori-
sche Unie (CHU). Ondanks dat de katholieken aan het einde van de negen-
tiende eeuw steeds vaker als een partij optreden, komt de formele partijvor-
ming veel trager op gang dan bij de protestanten. In  1904 sluiten de meeste
katholieke kiesverenigingen zich aan bij een Algemene Bond. Deze wordt
uiteindelijk in  1926 een echte politieke partij, de Roomsch-Katholieke Staats-
partij (RKSP). Wat betreft de liberale stroming bestaan aanvankelijk drie
liberale partijen naast elkaar: de Liberale Unie (LU) ziet in  1885 het levens-
licht, de progressieve vieugel groepeert zich in  1901  in de Vrijzinnig-Demo-
cratische Bond (VDB), en de oud- of vrij-liberalen vormen in  1906 de Bond
van Vrije Liberalen. In  1921 gaat onder meer de Liberale Unie en de Bond
van Vrije Liberalen op in de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond (LSP).
Ook de socialisten zijn over diverse partijen verdeeld: de radicalen werken
sinds 1881 samen in de Sociaal-Democratische Bond en de meer gematigden
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in de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP, 1894). De communisten
ten slotte vormen in 1909 de Sociaal-Democratische Partij, die in 1918 wordt
omgedoopt tot de Communistische Partij Nederland (CPN). 19

De arbeidersvakbeweging krijgt tussen  1905  en 1909 vastere  vorm.  Er
is zowel sprake van opkomst en consolidatie van gecentraliseerde nationale
vakbonden als van een doorvoering van de verzuiling in de vakbeweging.
De sociaal-democraten gaan in deze ontwikkeling voor met de oprichting
van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV) in  1906.  De
confessionelen volgen in 1909 met het Christelijk-Nationaal Vakverbond
(CNV) en het Bureau voor de R.K. Vakorganisatie. In 1925 ten slotte worden
de katholieke stands- vakorganisaties in het Roomsch-Katholiek Werklieden-
verbond in Nederland (RKWV) bijeengebracht. Het NVV kent het hoogste
ledenaantal  en  telt  in 1930 bijna 50.000 leden  meer  dan  het  CNV  en  het
RKWV tezamen.2<) Ook de werkgevers komen tot verzuilde organisatie. In
tegenstelling tot de arbeidersbewegingen is ertussen de werkgeversorganisa-
ties veel minder strijd en onenigheid.21

Met de uitbreiding van de sociale organisaties en de oprichting van politieke
partijen breekt een nieuwe fase in de historie van de sociale zekerheid aan.
In deze periode van  1870 tot 1930 worden de eerste debatten over maatschap-
pelijke ordening en een nadere bepaling van de verhouding tussen staat en

maatschappij gevoerd. Er komt een einde aan een lange voorgeschiedenis,
zoals beschreven in het eerste hoofdstuk. Een voorgeschiedenis, waarin elites,
klassen en groeperingen door vallen en opstaan de basis leggen voor de
evolutie van hedendaagse sociale politiek. Aanvankelijk op lokaal en later
op regionaal en nationaal niveau, vormen intervenierende activiteiten, experi-
menten, regelgeving en instituties de bouwstenen voor het ontstaan van
nationale (verzorgings)staten, die zorg dragen voor de garantie van bestaans-
zekerheid, de regulering van de arbeids(markt)verhoudingen en het vormge-
ven aan algemene levensvoorwaarden en levensomstandigheden van burgers.
Rond  1870 is deze fase in de geschiedenis van de sociale zekerheid verleden
tijd.22

Het Nederlands parlement kent omstreeks  1870 een liberale meerderheid.
Door de interne verdeeldheid binnen de liberale partij zijn de progressief-
liberalen echter niet in staat sociale hervormingen door te voeren. Het princi-
piele meningsverschil over de mate van overheidsbemoeienis in het sociaal-
economisch leven verscheurt de liberale partij in tweean. De behoudende
vleugel wil dat de staat zich afzijdig houdt, het progressieve blok pleit voor
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een uitbreiding van de overheidstaken.23 Voortrekker bij de progressief-
liberalen is Kappeyne van de Coppello, die op 24 november 1874 de Tweede
Kamer zijn moderne levensbeschouwing voorhoudt. Niet langer gaat meer
op dat de staat niets anders is dan een grote politiemacht, maar de moderne
levensbeschouwing leert het volksbelang als hoogste doel van de staat te
stellen. Dit brengt de liberaal tot de volgende conclusie: "Dus van den Staat
moet en kan alleen uitgaan datgene, wat onontbeerlijk is, zal het volk voort-
durend toenemen in kennis, in zedelijkheid en in rijkdom. Het gevolg daarvan
is (...) dat de invloed, de taak van den Staat zich voortdurend hoe langer hoe
meer uitbreidt."24 Vervolgens formuleert Kappeyne van de Coppello het
liberale hervormingsprogramma: een reorganisatie van het ambtelijk apparaat,
uitvoering van openbare werken, introductie van algemene dienstplicht,
hervorming van het belastingstelsel en invoering van leerplicht.25

Wanneer de antirevolutionair Kuyper de invoering van leerplicht aan-
vecht, omdat onderwijs naar bijbelse visie een zaak van de ouders is, dient
Kappeyne van de Coppello hem van een ongemeen fel repliek. De liberaal
geeft Kuyper te verstaan dat met de gewetensbezwaren van een minderheid
geen rekening kan worden gehouden, "want dan is zij de vlieg die de gansche
zalf bederft, en heeft zij in onze maatschappij geen recht van bestaan".
Hiermee wordt de strijd tussen de levensbeschouwingen allereerst uitgevoch-
ten via de schoolstrijd.26 De politieke tegenstellingen nemen naar aanleiding
van de onderwijskwestie steeds meer toe en leiden tot een confrontatie.
Katholieken en protestanten proberen gezamenlijk de macht van de liberalen
te breken. Zolang de liberalen de wens van de confessionelen voor subsidi-
ering van de bijzondere school dwarsbomen, weigeren de christelijke politici
aan de oplossing van andere grote politieke vraagstukken mee te werken. In
1889 wordt de pacificatie van de schoolstrijd bereikt: de eerste christelijke

27        ·coalitie, het kabinet-Mackay, vervaardigt een schoolwet waarin de ver-
strekking van subsidie van overheidswege aan het bijzonder lager onderwijs
wordt geregeld.28

Na de kiesrechtuitbreiding van  1887 en de beeindiging  van de schoolstrijd
treedt een nieuwe tegenstelling in de politiek op de voorgrond. De politisering

29van de arbeiderskwestie en het conflict om de kieswet-Tak  ( 1892- 1894)
doen de scheidslijn tussen vrijzinnigen en confessionelen verbleken. Niet
langer valt alleen de liberale partij uiteen in progressieve en conservatieve
vieugels, ook andere sociale en politieke organisaties ondergaan een dergelij-
ke ontwikkeling.3" De sociale kwestie leidt tot intensivering van het debat
over de sociale politiek, en in een breder perspectief over de specifieke relatie
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tussen staat en maatschappij. Stuk voor stuk wijzen de politieke stromingen
op het belang van sociale wetgeving.  In de beginselverklaring  van   1903
wensen bijvoorbeeld de radicale liberalen in de Vrijzinnig-Democratische
Bond de ongelijkheid onder het volk op te heffen met behulp van sociale
wetgeving. Maar ook in het hervormingsprogramma van de meer gematigde
Liberale Unie wordt al in  1896 ter oplossing van sociale vraagstilkken een
belangrijke rol toebedeeld aan sociale wetgeving. Deze moet een rechtvaardi-
ge verdeling van de maatschappelijke goederen bewerkstelligen. Aange-
drongen wordt op een actieve sociale politiek, waarbij de Liberale Unie ook
sociale verzekering op het oog heeft.3' De sociaal-democraten verwerpen
aanvankelijk het uitgangspunt van confessionele politici om door middel van
sociale wetgeving tot verzoening tussen de maatschappelijke klassen te
komen. Het primaat van de (politieke) klassenstrijd blijft voorop staan. Het
'Leidse' partijprogramma in 1912 maakt een einde aan deze revolutionaire
strategie. De sociaal-democraten stellen dat een (betrekkelijke) verbetering
van het arbeidersbestaan binnen het kapitalisme voor wenselijk en mogelijk
wordt gehouden.

32

Onder aanvoering van Kuyper nemen de protestanten op het Christelijk
Sociaal Congres in 1891 stelling ten aanzien van de verhouding tussen staat
en maatschappij. Verbetering van de sociale toestand mag niet alleen meer
worden overgelaten aan het particulier initiatief; ook de staat heeft, zij het
een beperkte, taak. Om een einde te maken aan de sociale kwestie is terug-
keer naar een organische maatschappij noodzakelijk." Op het Christelijk
Sociaal Congres spreekt Kuyper van 'soevereiniteit in eigen kring'.  Een
begrip dat de ARP-voorman enkele jaren later tijdens zijn derde Stone-lezing
in de Verenigde Staten nader uitwerkt. Onder soevereiniteit in eigen kring
verstaat Kuyper "het huisgezin, het bedrijf, de wetenschap, de kunst, en
zoveel meer, maatschappelijke kringen vormen, die niet aan de Staat hun
aanzijn danken, noch ook aan de hoogheid van de Staat hun levenswet
ontlenen, maar gehoorzamen aan een hoog gezag in eigen boezem, dat
evenals de Staatssouvereiniteit heerst bil de gratie Gods. De tegenstelling
tussen Staat en Maatschappij is hierbij in het spel, maar onder deze nadere

bepaling, dat die Maatschappij niet als mengelmoes worde genomen, maar
ontleed in haar organische delen, om in elk dier delen het hun toekomend
zelfstandig karakter te eren. In dat zelfstandig karakter openbaart zich nood-
zakelijkerwijs gezag. Dit gezag moge in onderscheidene kringen met trappen
opklimmen, maar neemt ten slotte toch de vorm aan van een hoogste gezag
in die kring. En dat hoogste gezag nu bestempelen we opzettelijk met de
naam van souvereiniteit in eigen kring, om scherp en beslist uit te drukken,
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dat dit hoogste gezag in elke kring niets dan God boven zich heeft, en dat
de Staat zich hier niet tussen kan schuiven en hier niet uit eigen macht heeft
te bevelen."14 De overheid heeft slechts onder bepaalde omstandigheden
het recht tot ingrijpen in de autonome maatschappelijke levenskringen. Haar
roeping is drievoudig: "le. om bij botsing tussen kring en kring over en weer
eerbiediging van elks grenzen af te dwingen; 2e. de roeping om de enkele
individuen, en het zwakke in die kringen, tegen misbruik van overmacht te
beveiligen, en 3e. de roeping om alle saam te dwingen tot het presteren van
persoontijke en geldelijke lasten tot instandhouding van de natuurlijke eenheid

„15in de Staat.
In navolging van de protestanten kan ook in de ogen van de Katholieke

Sociale Actie (KSA, 1901) een organische maatschappij een einde maken
aan de sociale wantoestanden. De katholieken baseren zich voor wat betreft
de invulling van de sociale politiek op de encycliek Rerum Novarum (\ 891).
Als alternatief voor de dwang van het socialisme en de onbeperkte vrijheid
van het liberalisme, kiest Paus Leo XIII in deze encycliek voor een corpora-
tief georganiseerde maatschappij: zowel staat, als kerk en belanghebbenden
krijgen een rol toebedeeld. Het is de taak van de kerk te prediken, de staat
moet zorg dragen voor de wetgeving, en belanghebbenden behoren verenigin-
gen op te richten, vooral arbeidersverenigingen.36 Bovenal verplicht de
encycliek de staat het algemeen welzijn te bevorderen. De overheid moet
alle klassen van burgers beschermen, met name de arbeiders. De overheid
moet voor de arbeider zorgen, zodat "deze van hetgeen hij bijdraagt tot de
algemene welvaart, zelf iets ontvange, een woning, kleding en bestaansze-
kerheid, om minder kommervol te kunnen leven". Volgens Rerum Novarum
is overheidsingrijpen een vereiste indien "het algemeen belang of de belangen
van de afzonderlijke klassen geschaad zijn of bedreigd worden zd, dat het
op geen andere wijze kan hersteld of afgeweerd worden".17 Paus Leo XIII
spoort aan tot sociale wetgeving: bij het tekortschieten van het particulier
initiatief moeten wetten schade herstellen, of gevaar afweren. Daarnaast wenst
de paus de organisatie van de belanghebbenden, de patroons en de arbeiders,
te bevorderen.38 Gestreefd moet worden naar een nieuwe maatschappijstruc-
tuur rustend op beroepsstanden. Maar omdat de organische kracht van de
maatschappij nog tekortschiet, moet in de optiek van de KSA de hulp van

39de staat worden ingeroepen. Voorlopig is sociale wetgeving onmisbaar.
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Op weg naar een confessionele hegemonie

Aansluitend op het christelijke kabinet-Mackay (1888-1891) volgt een tien
jaar durende intermezzo, waarin kortstondige ministeries van voornamelijk
liberale signatuur elkaar opvolgen. Aan de macht van de liberalen komt
echter een einde wanneer katholieken en protestanten in de strijd tegen het
socialisme en het liberalisme op samenwerking aansturen. Zij gaan inzien
dat een christelijke meerderheidscoalitie tot de mogelijkheden behoort. Dit
ondanks interne en onderlinge tegenstellingen: de protestants-christelijke
fractie is tamelijk vooruitstrevend, de katholieke nogal conservatief, terwijl
veel protestanten zonder meer antirooms zijn. Na de verkiezingen van  1901
komt het tot een rechtse coalitie, bestaande uit antirevolutionaire en katholie-
ke ministers. Sinds de kiesrechtuitbreiding van  1887, maar vooral sinds het
aantreden van het confessionele kabinet-Kuyper in 1901 beheerst de antithe-
se*1 het politieke leven: onder de confessionele leuze 'tegen de revolutie
het evangelie' wordt de tegenstelling tussen clericalen en niet-clericalen
expliciet benadrukt. Hoewel het kabinet-Kuyper keer op keer in de troonrede
belangrijke wetsontwerpen op sociaal-politiek terrein aankondigt, laat zij de
sociale kwestie in de praktijk rusten. De antithese vormt een onneembaar
obstakel. Dwars door het parlement loopt de scheidslijn tussen enerzijds
progressieven die uitbreiding van zowel kiesrecht als sociale wetgeving
verlangen, en anderzijds conservatieven die zich terughoudend opstellen ten
aanzien van beide kwesties. Op hun beurt zijn progressieve en behoudende
vleugels weer verdeeld volgens de antithese. Deze politieke blokkade maakt
een stabiele meerderheid voor welke politiek dan ook onmogelijk. Alleen
inzake het kiesrechtvraagstuk vindt een doorbraak plaats: in 1917 wordt het
algemeen mannenkiesrecht ingevoerd.

41

Na protestants-katholieke coalities tussen  1888-1891,1901-1905 en  1908-
1913, vormen de confessionelen vanaf 1918 het dominante centrum van de
Nederlandse politiek. Gedurende de Pacificatie ( 1913-1917) wordt de politie-
ke impasse tussen liberale en confessionele partijen, die intern zijn verdeeld
volgens de scheidslijn van de arbeiderskwestie, doorbroken. De sociale nood
en de opmars van het socialisme doen alle partijen beseffen dat een nieuwe
politieke koers moet worden ingeslagen.42 De sociale kwestie en de groeien-
de contradictie tussen confessionelen en niet-confessionelen splitstde Neder-
landse samenleving op in gelijkgezinde organisaties: een katholieke, een
protestantse, een socialistische en een liberale zuil. Het belangrijkste verschil
tussen de zuilen wordt niet zo zeer bepaald door religieuze of culturele
standpunten, maar door uiteenlopende ordeningsprincipes ten aanzien van
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de klassenverhoudingen en de afbakening van de relatie tussen staat en
maatschappij. De verzuiling geeft uitdrukking aan de confessionele hegemo-
nie: vanaf 1918 domineren confessionele politieke en maatschappelijke
actoren de Nederlandse politiek.43
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Hoofdstuk 2

De ouderdoms- en invaliditeitsverzekering

2.1. Verbetering van het lot van oude en invalide arbeiders

Oud dus arm

De voorziening in geval van invaliditeit en ouderdom vormt sinds de jaren
tachtig van de negentiende eeuw onderwerp van politieke en maatschappelijke
discussie. Wanneer een oude of invalide arbeider niet meer in staat is door
werken in zijn onderhoud te voorzien, komt hij in een behoeftige situatie
terecht. Bestaande hulpbronnen schieten veelal tekort.' Zo worden slechts
weinig pensioenverzekeringen voor of door werklieden afgesloten, zijn ook
de uitkeringen en het hulpbetoon in geval van ouderdom door de werklieden-
verenigingen volstrekt onbeduidend en is het aantal fabrieken en werkplaatsen
met pensioenfondsen zeer gering. Verder is het gezien de lage lonen voor
werknemers onmogelijk een noemenswaardig bedrag voor de oude dag te
sparen, komt ondersteuning van de vroegere werkgever betrekkelijk weinig
voor, vormt liefdadigheid van particulieren een uitzondering en zijn werklie-
den in de regel niet bij machte om hun ouders te onderhouden. Uiteindelijk
blijft de openbare liefdadigheid, de armenzorg, als voornaamste hulpbron
voor de ouderen over: Oud staat gelijk aan arm.

Deze leemten op het gebied van de pensioenvoorziening brengen Millard
in zijn proefschrift, Het vraagstuk der Verplichte Pensioenverzekering van
Onbemiddelden in geval van Invaliditeit en Ouderdom (1 898), tot een aantal
vragen. "Is nu die toestand houdbaar? Mag de maatschappij toelaten, dat een
groot deel van hen, die hun leven lang hun plicht hebben vervuld, zonder
in de gelegenheid te zijn vele genietingen van het leven te smaken, die met
rechtmatige trots op een levensstrijd terugzien, waarin zu niettegenstaande
hunne bekrompen middelen een eervolle onafhankelijkheid hebben gehand-
haafd, dat zij, wanneer hun kracht door ouderdom of ziekelijkheid is gebro-
ken, tot gebrek-lijden, tot een vernederende afhankelijkheid van anderen
worden gedoemd? Is er iets smadelijkers voor onze samenleving, dan dat
vele van hare leden van aalmoezen, van giften moeten leven, niet door eigen



schuld, niet tengevolge van onafwendbare slagen der natuur, maar alleen door
de gebrekkige regeling van de samenleving zelf? 1.3

Millards vragen raken de kern van het langdurige debat over het vraagstuk
van de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering.4 Voor wat betreft het ouder-
domspensioen geeft ook Van Krevelen, voorzitter van de Bond voor Staats-
pensionneering (BvS), de essentie van het debat treffend weer: "Wie buiten
alle partijpolitiek en partijbelang om oog heeft voor de groote lijnen en de
groote beginselen zal moeten erkennen, dat hier tusschen voorstanders en
tegenstanders van staatspensioen gaat over de taak en de roeping van de
Staat."5

De aard van de stellingnames van de politieke en maatschappelijke
actoren leert dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen staat en maat-
schappij een centraal thema vormt in de discussie over het ouderdoms- en
invaliditeitspensioen. Algemene maatschappelijke ideeen omtrent de afbake-
ning van de relatie tussen staat en maatschappij liggen ten grondslag aan de
uiteenlopende rechtsgronden ten aanzien van het invaliditeits- en ouderdoms-
vraagstuk. De rechtsgrond is op zijn beurt van invloed op de keuze inzake
de stelselkenmerken. Drie stelselkenmerken nemen een centrale plaats in de -
discussie over de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering in, namelijk de Vorm

van de regelge\,ing (particuliere zorg, verzekering(, of staatspensioeni; ver-
plichte of vrijwillige verzekering), de personenkring (werknemers of alle bur-
gers) en het risico (ouderdom, invaliditeit of beide).

De eerste stellingnames in het pensioendebat

Tijdens de begrotingsbehandelingen in 1885 brengt Heldt, progressief-liberaal
en voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond (ANWV),
het pensioenvraagstuk voor het eerst in het parlement ter sprake. Na de
constatering dat slechts weinig patroons hun werknemers in staat stellen een
pensioen op te bouwen, stelt Heldt voor werklieden, die in de bestaande
pensioenfondsen willen deelnemen, van staatswege te ondersteunen. Zijn
denkbeeld vindt nauweli.iks ingang bij de volksvertegenwoordiging.K Het
vooruitstrevende, liberale kabinet-Van Tienhoven/Tak van Poortvliet ( 1891 -
1894)" belooft in de troonrede van  1891  "maatregelen in het belang van de
veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen en tot verzekering van
het lot van oude of verminkte werklieden"."' Wanneer de uitvoering echter
op zich laat wachten, brengt het ANWV in  1892 de belofte van de regering
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en het dringende karakter van een ongevallenverzekering per adres onder de
aandacht van koningin Emma. In 1894 volgt een gezamenlijk verzoek van
het ANWV, de protestants-christelijke werkliedenvereniging Patrimonium
en de R.K. Volksbond tot het instellen van een staatscommissie inzake pensi-
oenwetgeving voor oudere werklieden." Eveneens  in 1894 adviseert  de
staatscommissie-Rochussen,2 een verplichte pensioenverzekering in te voe-
ren. Deze aanbeveling wordt door het conservatief getinte kabinet-Roell/Van
Houten (1894-1897)13 niet opgevolgd.14 Wel zegt het kabinet in de troonre-
de van 1894 toe een wetsontwerp in te dienen, op basis waarvan door de staat
gewaarborgde lijfrenten vrijwillig kunnen worden verkregen.15 Vanaf dit
moment gaat het pensioenvraagstuk ook in het parlement leven. Een motie
van Heldt wordtin 1895 aanvaard: "De Kamer, van oordeel: dat de verzeke-
ring van het lot van oude werklieden door een pensioenstelsel wenschelijk
is, verzoekt de Regeering te onderzoeken op welke grondslagen en op welke
wijze de verzekering zal kunnen en behooren te worden geregeld."16 Hierop
roept de regering opnieuw een staatscommissie in het leven, ditmaal onder
voorzitterschap van Pijnacker Hordijk. 17 Wederom gaat de voorkeur van
een staatscommissie uit naar een verplichte verzekering. In het eindverslag
van 1898 noemt de staatscommissie-Pijnacker Hordijk  het niet verstandig
om de verzekeringsplicht aanvankelijk te beperken tot de verzekering tegen
de oude dag. Evenmin verdient het aanbeveling alleen de verplichte verzeke-
ring tegen invaliditeit ter hand te nemen. Vervolgens wordt echter geen
meerderheid gevonden voor een gelijktijdige invoering van de verplichte
verzekering tegen ouderdom en invaliditeit. De bezwaren tegen een gelijktij-
dige invoering zijn tweeerlei: de hoge staatsbijdrage en de gebrekkige kennis
omtrent een invaliditeitsverzekering. Als uitkomst van haar onderzoek komt
de staatscommissie uiteindelijk niet verder dan de mededeling dat zij in
beginsel de verplichte verzekering tegen zowel ouderdom als invaliditeit
raadzaam acht. 18

Lely, de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in het liberale
kabinet-Pierson  (1897- 1901)", presenteert  vlak  voor de verkiezingen   in
190 I  een  voorlopig ontwerp-pensioenwet21: Vanwege de geringe staatsbij-
drage ondervindt het ontwerp in de eigen liberale gelederen ernstige kritiek.
De auteurs van een rapport over de verplichte verzekering van werklieden
tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom, dat op verzoek
van de Vrijzinnig-Democratische Bond wordt geschreven, zien geen enkel
bezwaar tegen een veel hoger offer van de schatkist.2' De nederlaag van
de liberalen en de overwinning van de rechterzijde bij de verkiezingen van
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1901 voorkomt dat het voorlopige ontwerp in de Tweede Kamer wordt
behandeld.

Vddr het aanbreken van de twintigste eeuw worden de ouderdoms- en invali-
diteitsverzekering een belangrijke thema voor diverse maatschappelijke
organisaties. Het Patrimonium start in  1881 een campagne voor de oprichting
van een Pensioenverbond. Bij gebrek aan deelnemers loopt de beweging
echter uit op een mislukking. Hetzelfde lot ondergaan andere verenigingen.
In  1882 doet een commissie, waarin een aantal vooraanstaande personen
zitting neemt2: een oproep  tot het Nederlandse  volk  om  een ' Algemeen
Nederlandsch pensioenfonds voor werklieden' op te richten. Hoewel de
Nederlandsche Pensioenvereeniging voor werklieden van de grond komt,
melden zich nauwelijks leden aan. Belangstelling is er evenmin voor de
Werkgeversbond (1888), die door enkele werkgevers in het leven wordt
geroepen. Deze bond verplicht de werkgevers tot een bijdrage aan werklieden
die zich voor een pensioen willen verzekeren. Langzaam wordt het onder
meer in de gelederen van het Patrimonium duidelijk dat het vrijwilligheids-
beginsel geen uitkomst biedt voor behoeftige ouden en invaliden. 23

In maart 1895 houden het ANWT, het Patrimonium en de R.K. Volks-
bond een bijeenkomst in Den Haag, waarop de motie-Heldt wordt onderschre-
ven. Op een oproep van de Algeemene Nederlandsche Timmerliedenbond
verschijnen op 2 augustus 1896 in Amsterdam zeventig organisaties, voorna-
melijk arbeidersbonden, op een 'meeting ter bevordering van staatspensi-
onering'. Op deze vergadering wordt het Landelijk Comitt voor Staatspensi-
oneering samengesteld. Een jaar later brengt dit comita een plan naar buiten.
De belangrijkste punten zijn: de staat is verplicht om de oude arbeider(ster),
met ingang van de 60-jarige leeftijd, te pensioneren en dit pensioen wordt
uit de staatskas bekostigd. Eveneens moet de staat worden verplicht uit de
staatskas een pensioen te verstrekken aan de arbeider(ster), die door welke
oorzaak dan ook, zodanig invalide wordt, dat hij (zij) niet meer in staat is
voldoende de kost te verdienen. Ter ondersteuning van dit plan organiseert
het Landelijk Comitd  op 19 september   1897 een demonstratie   in  Den
Haag.24

Ook individuen nemen initiatieven ter ondersteuning van het staatspensi-
oen. Aan de hand van de brochure Staatspensioen voor iedereen ( \ 899) tracht
het duo Boswijk en Wieringa, respectievelijk schoolopziener en apotheker
te Arnhem, medestanders te vinden voor de gedachte van een staatspensioen
voor zowel arbeiders als niet-arbeiders. Het tweetal houdt een pleidooi voor
"pensionneering door den Staat, gehee[ door den Staat, zonder storting van
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i 25premiin en van allen  . Als groot aanhanger van de ideeen van de Arnhem-
mers stuurt Janssen, alias Perio, het pamflet De Nederlansche Pensioenpartij
in  1899  door  het  land.  Het blad spreekt vooral geestelijken en artsen  aan.
Vervolgens beleggen sympathisanten van het staatspensioen op 9 september
1900 een vergadering in Musis Sacrum te Arnhem. Hier wordt de Bond voor
Staatspensionneering opgericht.26 De Bond werpt een breed scala aan midde-
len in de strijd om de gunst van de publieke opinie te winnen: brochures,
jaarboekjes, spreekavonden, congressen, studies over pensioenstelsels in het
buitenland, affiches, een propagandafilm, toneelstukjes, radiotoespraken,
vlugschriften, resoluties, gedichten, verhalen, demonstraties, adressen aan
de koningin en aan politieke partijen, en een eigen 'Proeve van een Bonds-
lied'. Artikel 1 van de statuten van de Bond luidt: "De Bond voor Staatspen-
sionneering beoogt het tot stand komen ener wet, waarbij aan alle Nederlan-
ders, zoo vrouwen als mannen, op een nader bij bedoelde wet aan te geven
leeftijd, recht wordt toegekend op een gelijk Staatspensioen, zonder premiebe-

"27taling, de kosten te vinden uit bestaande of nog te heffen belastingen.

De eerste politieke partij die in Nederland het staatspensioen verdedigt, is
de SDAP. In tegenstelling tot de Bond voor Staatspensionneering eisen de
sociaal-democraten enkel een staatspensioen voor arbeiders en sluiten zij
vrouwen buiten. In de strijdprogramma's van  1895 en 1897 voert de SDAP
de leuze "pensionneering der werklieden op kosten  van den Staat".28  Aan
dit arbeiders-staatspensioen wijdt Vliegen, in opdracht van het SDAP-partij-
bestuur, in  1899 de brochure Arbeiderspensionneering, de eisch van staats-
pensionneering verdedigd. Vliegen beschouwt het arbeiderspensioen als een
"restitutie" voor de lage lonen, waartegen de arbeiders hun hele leven lang
moeten werken. Het is de taak van de staat om, als grote opzichter in de
maatschappij, het recht op het leven, en daarmee het recht op pensioen, te
waarborgen. Om deze reden keert Vliegen zich tegen verplichte verzekering:
een dergelijk stelsel wentelt de last van de maatschappij op de arbeiders af.
Voor de sociaal-democraten vormt het staatspensioen een correctie op het
kapitalistische voortbrengingsysteem. De rechtsgrond ligt in de meerwaarde
van de arbeid.29 In 1901 stellen de sociaal-democraten de eis van arbeiders-
staatspensioen bij: "arbeiderspensionneering voor mannen en vrouwen, op

„30kosten van de staat. De sociaal-democraten tonen zich felle tegenstanders
van de verplichte verzekering tegen ouderdom. De SDAP'er Wibaut laat
aantekenen: "Verplichte verzekering is roof van Staatswege op de arbeiders;
Staatspensionneering is teruggave van een deel van hetgeen krachtens onze
voortbrengingswijze van hen is genomen.

„31
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Toch zijn er aan het einde van de negentiende eeuw ook enkele socialis-
ten die geen heil zien in het staatspensioen. In een politiek vlugschrift geeft
Soep blijk van zijn diepgewortelde wantrouwen tegen de staat: "Wij zijn dus
tegen staats-pensionneering. Niet omdat we handlangers, mouchards, agent-
provocateurs en dergelijke liefelijke benamingen meer, van de regeering zijn
maar omdat we overtuigd zijn uit den grond van ons hart gevoelen en weten
dat van dien Moloch - staat - niets verwacht kan worden. Doet hij weI wat
voor de arbeiders, dan is het steeds een huichelachtige schijnparade die altijd
eindigt in het nadeel van de arbeiders.02

De Liberale Unie laat reeds in  1893 haar licht schijnen over de rol  van
de staat ten aanzien van de verzekering van werklieden. Een heldere stelling-
name brengen de liberalen nog niet naar voren. Wel raden zij aan een staats-
commissie in te stellen die zich buigt over de vraag of verplichte verzekering
van werklieden in Nederland behoort te worden ingevoerd en op welke wijze
dit eventueel het meest geleidelijk kan geschieden.33 Bij de vaststelling van
haar urgentie- en hervormingsprogramma in november 1896 maakt de Libera-
le Unie zich hard voor invoering van een stelsel van verplichte verzekering
tegen de nadelen, waaraan de arbeid blootstaat, tengevolge van ongevallen,
ziekte, invaliditeit en ouderdom. "En zulks, althans voor invaliditeit en
ouderdom, zoo noodig, ten deele op kosten van den Staat", voegen de unie-
liberalen toe.34 Mede gezien het falen van particuliere initiatieven om tot
een verzekering te komen, volharden de liberalen in hun keuze. In een
rapport  van 1899 wordt een verplichte verzekering, die voorziet  in  het  lot
van invalide en bejaarde loontrekkenden, aanbevolen. "Noch het individua-
listisch begrip van spaardwang, noch het socialistisch begrip van staatspen-
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sioneering moet hiervoor in de plaats worden gesteld. De progressief-
liberalen spreken  zich  in de Beginselverklaring  van de VDB  van  1901  uit
voor verplichte verzekering tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom.36

In de zienswijze van de protestanten kunnen de bestaande sociale vraag-
stukken slechts worden opgelost als wordt teruggekeerd naar een organische
maatschappij, waarin de overheidstaken tot een minimum beperkt blijven.
Binnen de ARP bestaat echter discussie over de vraag of overheidsbemoeienis
kan worden toegestaan om het hoofd te bieden aan noodsituaties, zoals de
voorziening van de oude dag. In dit debat neemt Kuyper in  1895 het voor-
touw met zijn geschrift Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns
geli/ken. Het liefst wil Kuyper de verzorging van de oude dag, weduwen en
wezen, zieken en invaliden zo veel mogelijk aan de arbeiders zelf overlaten,
maar de lage lonen maken deze wens onuitvoerbaar. Vandaar dat Kuyper
op zoek gaat naar een "proeve van oplossing", want voor hem staat vast dat
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"de man of de vrouw, die in de dagen van hun kracht, naar plicht en roeping
gearbeid hebben, een zedelijk recht op pensioen bezitten, als ze onklaar
worden door afslijting van hun kracht".37 Allereerst vraagt Kuyper zich af
of de ARP overheidsbemoeienis mag aanvaarden voor de verzekering van
de arbeiders. Volgens de ARP-politicus rust de overheidsbemoeienis met de
pensionering op een drieledige grondslag: in geval van aangetoonde onmacht
van de onderdanen moet de overheid tijdelijk voor de onderdanen doen, wat
onder normale omstandigheden tot de taken van de burgers zelf behoort; de
overheid moet de openbare regeling van rechten verzekeren indien de private
handhaving tot onrecht leidt; de overheid moet tijdelijk elk integrerend deel
van het nationale leven, dat anders bezwijkt, steunen. In al deze gevallen rust
op de overheid een verplichting tot optreden.38 De volgende vraag is nu of
het overheidsoptreden voor de voorziening in geval van ouderdom en invali-
diteit door een van deze rechtsgronden worden gedekt. Kuyper constateert
dat particuliere pogingen om het urgente pensioenvraagstuk op te lossen
jammerlijk mislukken. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de desorga-
nisatie van de arbeidende klasse tengevolge van de Franse Revolutie.39 "En
hieruit nu vioeit de verplichting van de Overheid voort, om dezen stand bij
de voor het pensioen onmisbare organisatie te hulp te komen, niet duurzaam;
althans zddlang, tot deze stand zich zelf weer redden kan. .40 Met klem stelt
Kuyper dat het pensioen voor de arbeider niet moet worden opgevat als een
aalmoes: "Hij moet leven van zijn loon, al de dagen zijns levens. En schoot
dat loon te kort, omdat de concurrentie of gebrek aan organisatie geen hooger
loon gedoogde, dan is billijke, redelijke grond aanwezig, om hetgeen hij te
weinig ontving, hem op een andere wijze te vergoeden. Dit is dan geen
aalmoes, maar nabetaling van loon."41 Groot bezwaar wordt gemaakt tegen
elk verzekeringsstelsel dat alle burgers tegelijkertijd wil omvatten, omdat
zulke stelsels in strekking communistisch zijn, in die zin dat ze de zedelijke
verantwoordelijkheid verzwakken en de weldadigheid met ondergang bedrei-
gen. "Pensionneering behoort alzoo mannen  n vrou,ven ten goede te komen,
en zich uit te strekken tot al wier voor loon arbeiden, met de spade, met den
truffel of met de pen, bijaldien het in de jaren hunner kracht hun uitbetaalde
loon eigen verzorging op den ouden dag niet toelaat. Kuypers stellingna-
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me  is  terug te vinden  in het Program van Actie  van  de  ARP  van  1897:
"Verplichte pensioenregeling voor loontrekkende personen, met aanvankelijke

.43ondersteuning uit 's Rijks Schatkist. De antirevolutionairen kiezen in hun
Program van Urgentie van  1901 voor: "Verplichte verzekering ten bate van
kranken, invaliden en ouden van dagen, en zulks met steun van het Rijk.

„44
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In ARP-kringen zijn echter ook politici te vinden die zich tegen de
verplichte verzekering keren vanwege de onnodige bemoeiing van de over-
heid met het individuele leven. Deze minderheid binnen de ARP ziet de ver-
plichte verzekering als een vorm van staatsvoogdij en als een vrucht van
staatssocialisme, die de vrijheid van de organische levenskringen aantast.
Door de verzekeringsplicht verslapt bovendien de zedelijke band tussen
patroon en arbeider. Ook de beperking van de verzekering tot de mensen in
loondienst kan geen goedkeuring dragen.

45

Ter oplossing van het pensioenvraagstuk baseren de katholieken* zich
ten slotte op de encycliek Rerum Novarum (1891), waarin Paus Leo XIII de
contouren voor een organische opbouw van de samenleving schetst. De
encycliek noemt het optreden van het staatsgezag geoorloofd indien het
algemeen belang of de belangen van de afzonderlijke klassen zodanig worden
geschaad of bedreigd dat het op geen andere wijze kan worden hersteld of
afgeweerd.47 Aan deze criteria voldoet onder meer het pensioenvraagstuk,
aldus de katholieke Tweede-Kamerleden die in 1896 voor verzekering tegen
ziekte, ongevallen, invaliditeit en ouderdom pleiten. "Terwijl het recht van
den arbeider op een pensioen van Staatswege als zoodanig beslist wordt
ontkend, wordt even beslist erkend, dat de Staat ertoe behoort mede te
werken, dat het lot van de invalieden en den ouden werkman niet aan de
openbare weldadigheid zij overgelaten.'•48 De katholieken formuleren hun
verlangens voor de ouderdoms- en invaliditeitsvoorzieningin  1901 als volgt:
"De verzekering van werklieden tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom
behoort in het volgende wetgevend tijdvak een voornaam punt van wetgeving
uit te maken. „49

2.2. De rechtse coalities en de loondienstverhouding

Tijdens de verkiezingen van  190 I verovert rechts 58 Kamerzetels, de linker-
zijde verwerft 42 zetels." Het liberale kabinet-Pierson maakt plaats voor
een rechtse regeringscoalitie, bestaande uit antirevolutionairen en katholieken.
In de nieuwe kabinetsperiode ( 1901-1905) werkt Kuyper, minister van Bin-
nenlandse Zaken en politiek leider van het confessionele ministerie. de
achterliggende gedachte van zijn Proeve van pensic,enregeling vc,c,r werklie-

den en hun gelijken (\ 895) nader uit: het arbeiderspensioen moet worden
opgevat als nabetaling van loon. VIak voor de nieuwe verkiezingen komt
Kuyper  in  1905  met een voorstel  tot een gezamenlijke verzekering tegen
invaliditeit en ouderdoms'. In de memorie van toelichting onderbouwt Kily-
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per de grondslag van de verplichte verzekering: "Zij, die behooren tot het
groote deel der bevolking, dat voor eigen en gezinsonderhoud geheel afhanke-
lijk is van de opbrengst van zijn in dienst van anderen verrichten arbeid,
moeten in die opbrengst hun bestaansmiddel vinden, niet alleen voor de jaren,
waarin zij arbeiden kunnen, maar ook voor die andere jaren, waarin ze ten
gevolge van duurzame invaliditeit of ouderdom niet meer tot arbeiden in staat
zijn."52 Omdat de beperktheid van het inkomen een ernstige belemmering
voor de ontwikkeling van het vrije individuele initiatief vormt, wenst Kuyper
de zedelijke verplichting van de arbeider om zelf voor zijn toekomst te
zorgen, om te zetten in een wettelijke verplichting. "Alleen hierdoor wordt
de verhouding voor allen gelijk; wordt verijdeling van het aanvankelijk
gebrachte offer voorkomen, kan voorziening in elk voorkomend geval ge-
waarborgd zijn en wordt aan de afzonderlijke gelden volstrekte zekerheid
geboden (...)", oordeelt Kuyper.53 Daarnaast heeft het volksgeheel er belang
bij dat de arbeider, die niet langer door arbeid in zijn onderhoud kan voor-
zien, aanspraak op een rente heeft, omdat hij anders ten laste van anderen
komt. Hieraan ontleent de wetgever het recht om dwingend op te treden en
de arbeider met een beperkt inkomen te verplichten zich "het genot eener
rente" te verzekeren. 54

De verkiezingen van 1905 resulteren in een nederlaag voor de rechtse coali-
tie. Met 48 zetels is de coalitie in de minderheid: de katholieken behouden
weliswaar hetzelfde aantal van 25 zetels, maar de antirevolutionaire fractie
loopt terug van 24 naar 15 zetels.55 Het ministerie-Kuyper wordt opgevolgd
door het kabinet-De Meester (1905-1908): twee ministers zijn vrijzinnig-
democraat, de overige behoren tot de Liberale Unie. De vrijzinnig-democraat
Veegens krijgt het nieuw ingestelde departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel onder zijn beheer.56 De Liberale Unie en de VDB hebben de
volgende passage in het Program van Actie van 1905 opgenomen:

"
verplichte

invaliditeits- en ouderdomsverzekering met geldelijke bijdrage van den
Staat.'•57 Omdat Veegens een onderzoek naar de uit financieel oogpunt ver-
ontruste cijfers van de invaliditeitsverzekering in Duitsland wenst af te wach-
ten, wordt de verzekering tegen invaliditeit voorlopig losgelaten. Het wetsont-
werp-Veegens, ingediend in 1907, beperkt zich tot een verzekering voor de
oude dag. Voor de rest besluit het kabinet het wetsvoorstel van Kuyper
grotendeels over te nemen.58 Ook Veegens is van mening dat het van alge-
meen belang is dat werklieden niet op een gevorderde leeftijd op familieleden
of de armenzorg terug moeten vallen. Staatstussenkomst is hierbij onmisbaar:
"Met niet minder recht, dan waarmede de Staat in het algemeen belang de
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vrije beschikking der ingezetenen over hun inkomen beperkt door het heffen
van belastingen, vermag hij dit te doen door van werkgevers en arbeiders
bijdragen te heffen ten behoeve van pensioneering van bejaarde arbeiders."S'
Ook dit ontwerp komt niet tot een behandeling in het parlement. Het kabinet-
De  Meester valt  in  1908,  66n jaar  voor de periodieke verkiezingen  voor de
Tweede Kamer.

In 1908 treedt opnieuw een coalitiekabinet  aan: het kabinet-Heemskerk
(1908-1913) bestaat uit drie antirevolutionairen, drie katholieken en drie
ministers zonder uitgesproken politieke voorkeur. Het kabinet verklaart een
bewind te gaan voeren overeenkomstig de beginselen van de partijen van
de  rechterzijde. De verkiezingen  van 1909 brengen een klinkende overwin-
ning voor de rechtse partijen (60 tegen 40 zetels)6(  die echter zijn verdeeld
in voor- en tegenstanders van vergaande staatsbemoeienis.6' Een verdeeld-
heid die het gehele politieke veld in haar greep houdt. Alle politieke partijen
staan op het standpunt dat de positie van de arbeider moet worden verbeterd

en geregeld, maar over de mate en het karakter van het staatsingrijpen lopen
de meningen zodanig uiteen dat de parlementaire verhoudingen volledig
geblokkeerd raken. De progressieve vleugels van de liberale en de confessio-
nele partijen strijden voor vakorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten
en sociale wetgeving. De conservatieve vleugels zijn daarentegen afkerig van
staatsbemoeienis met het sociale leven. De progressieve confessionelen en
liberalen verschillen op hun beurt onderling van mening over de grondslag
van de sociale wetgeving, en dan met name over de sociale verzekering. De
individualistische levensbeschouwing van de liberalen botst met de organische
opvatting van de confessionelen. De vrijzinnigen pleiten voor voorzieningen
van staatswege in het eigenbelang van de individuen. Haaks hierop staat het
streven van de confessionelen, die organen in willen stellen waarin arbeid
en kapitaal in onderlinge samenwerking zelf voorzieningen treffen. De rol
van de overheid kan hierbij worden beperkt tot het houden van toezicht en
het eventueel verlenen van financiele steun. Ten aanzien van de grondslag
van de sociale wetgeving worden de progressieve vleugels van beide groepen
ondersteund door de respectievelijke behoudende vieugels.

62

In afwachting van de verkiezingen voert het kabinet-Heemskerk een
terughoudend beleid, maar na de overwinning van de confessionelen in 19()9
volgt Heemskerk de politieke strategie van Kuyper: op de grondslag van de
antithese tracht hij de sociale kwestie tot een oplossing te brengen:1 In het
nieuwe kabinet krijgt de progressieve antirevolutionair Talma de porteteuille
van Landbouw, Nijverheid en Handel.  Op  5  mei   1911 dient Talma  een
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wetsvoorstel voor een verzekering tegen ouderdom en invaliditeit64 in. Het
ontwerp heeft als doel een uitkering te verzekeren zowel aan de arbeiders
die door invaliditeit zijn getroffen, als aan diegenen die de 70-jarige leeftijd
hebben bereikt. Daarnaast heeft het ontwerp een uitkering aan de nagelaten
kinderen beneden  13 jaar op het oog. Volgens Talma behoeft het geen nadere

uitleg dat een verzekering tegen invaliditeit en ouderdom in hoge mate urgent
is. Voor wat betreft de bevoegdheid en de roeping van de overheid tot het
instellen van een dergelijke verzekering verwijst de minister naar de memorie
van  toelichting  op de Radenwet  en de Ziektewet,  die  hij  in   1910  aan  de
Staten-Generaal heeft voorgelegd.65 In deze memorie van toelichting betoogt
Talma dat ten gevolge van de industrialisatie de bestaanszekerheid is vermin-
derd en de persoonlijke band tussen werkgever en werknemer losser is
geworden. Het is nu de taak en het recht van de overheid om te waken dat
het rechtsbesef bij de bevolking niet wordt ondermijnd, en daardoor het
rechtsleven en het overheidsbestaan worden bedreigd. "(...) het is in strijd
met het rechtsbesef, wanneer een arbeider, die gearbeid heeft zoolang hij kon,
op het oogenblik, dat hij niet meer kan werken, aangewezen is op onderstand
van derden. (...) En het behoeft geen betoog, dat wil het loon strekken ook
voor den tijd van ziekte, ook voor den tijd dat hij hetzij door ouderdom,
hetzij door algemeene ongeschiktheid wegens andere oorzaak, niet werken
kan, een opzettelijke regeling noodig is om dit te verzekeren.'•66 Talma ziet
de loondienstverhouding als een rechtsgrond voor de verplichte verzekering.
Een uitkering wordt opgevat als uitgesteld loon. "Onze geheele arbeidersver-
zekering is eigenlijk niets anders dan een poging om den loonvorm zoodanig
te maken, dat wanneer iemand gearbeid heeft, dat loon bestaat uit twee
deelen: in de eerste plaats in geld, dat hij mee naar huis krijgt en waarmee
hij zijn huishouden kan onderhouden, en in de tweede plaats het geld, dat,
omgezet in een premie, in staat stelt om, wanneer hij invalide wordt, wanneer
hij, hetzij bij ziekte, hetzij bij invaliditeit, hetzij bij ouderdom, niet meer in

47staat is te werken, hem te geven een inkomen uit zijn loon.
Talma' s constructie  is geen verzorging  van  de  arme  mens,   maar  een

regeling van de arbeidsovereenkomst, een wijziging van de loonvorm, een
hervorming van het arbeidersbestaan. De staat maakt deze hervorming moge-
lijk door het tegenwoordige geslacht in de verzekering in te kopen. Vandaar
de tijdelijke staatsbijdrage in Talma's ontwerp. Zelfstandigen worden niet
in de verplichte verzekering opgenomen, omdat de minister van mening is
dat de ondernemer die het niet langer volhoudt altijd nog arbeider kan wor-
den. De arbeider daarentegen is noodzakelijk verbonden aan zijn arbeid en
neemt zijn risico niet vrijwillig op zich om een hogere positie te verwerven,
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om meer geld te verdienen.68 Talma is er alles aan gelegen om de arbeider
de armenzorg, de vernedering van de bedeling, te besparen. De verzekering
beschouwend als reservering van het loon voor het levensonderhoud in tijden
waarin werken onmogelijk is, wijst Talma het staatspensioen principieel van
de hand.69 Voor de antirevolutionaire minister staat staatspensioen gelijk
aan staatsarmenzorg. Talma wil met zijn verzekeringswetgeving de zelfstan-
digheid, de vrijheid, de kracht en het verantwoordelijkheidsbesef van de
arbeidende stand vermeerderen. 7()

Voor Talma is het buitengewoon lastig om zijn wetsontwerp door de Kamer
te loodsen. De minister kan niet steunen op een eensgezinde rechterzijde en
ondervindt felle oppositie van de sociaal-democraten en de liberalen. Hoewel
Talma door de meeste confessionele politici niet direct wordt bestreden,
wordt hij ook niet krachtig ondersteund.71 De confessionele optie van een
verplichte arbeidersverzekering wordt niet door alle christelijke politici
onderschreven. Hoewel binnen de ARP verschil van mening bestaat over het
verplichte karakter van een verzekering, spreken de antirevolutionairen in
diverse politieke programma's hun voorkeur uit voor het stelsel van ver-
plichte verzekering.72 Door een minderheid in de ARP wordt de onnodige
bemoeienis van de overheid met het individuele leven als belangrijkste
bezwaar tegen de verplichte verzekering aangevoerd. Onder de antirevolutio-
naire tegenstanders van de verplichte verzekering bevinden zich Van Idsinga
en De Savornin Lohman, die beiden later de overstap naar de CHU ma-
ken.73 De CHU spreekt zich weliswaar nooit als partij over de pensioen-
kwestie uiti; maar individuele leden laten herhaaldelijk weten ter bevorde-
ring van de zelfstandige kracht in beginsel een vrijwillige verzekering voor
te staan. In de praktijk kiest de CHU uiteindelijk toch voor een verplichte
verzekering, omdat vraagtekens worden gezet bij de haalbaarheid van een
stelsel van vrijwillige verzekering.75 De CHU'er Slotemaker de BruYne: "Wij
aanvaarden de taak der overheid, om door het bouwen van een sociale
verzekering de volkskracht te stevigen en aan de arbeidersmassa de mogelijk-
heid te bieden van meer zon, althans van minder schaduw in het arbeidersge-
zin. Wij aanvaarden tegelijk de bevoegdheid van de staat, om in het gegeven
geval het geheel van die arbeidersmassa tot toetreding te nopen.'•76 Volgens
Slotemaker de Bruine verzekert de arbeider zich tegen een uitkering voor
die dagen dat hem niets toevloeit, door eigen prestatie verkrijgt hij recht. Ten
aanzien van de zelfstandigen ziet Slotemaker de BruYne echter geen rechts-
grond voor een arbeidersverzekering: de zelfstandige kan niet worden ge-
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dwongen tot een bepaald gebruik van een bepaald deel van zijn inkomen voor
een bepaald deel van zijn persoonlijke behoefte. 77

Het verzet van de sociaal-democraten tegen de verplichte verzekering
verscherpt. Langzamerhand gaan steeds meer stemmen in de SDAP richting
het streven van de Bond voor Staatspensionneering: staatspensioen voor allen,
zonder premiebetaling. Ongeveer gedurende het eerste decennium van de
negentiende eeuw behouden de sociaal-democraten echter een wezenlijke
beperking ten aanzien van het staatspensioen. Niet alle, maar alleen behoef-
tige arbeiders, behoren in aanmerking te komen.78 Tijdens de verkiezings-
strijd van  1909 laat de SDAP de eis van arbeidspensionering los. Hiervoor
komt in de plaats "staatspensionneering voor mannen en vrouwen die het

.79
noodig hebben . Nieuw is de oppositie van de liberalen tegen de verplichte
verzekering. Zo streeft de Liberale Unie tijdens de verkiezingscampagne van
1909 niet langer naar een verplichte verzekering tegen ouderdom, maar de
voorkeur gaat ineens "in de richting van Staatspensioen" voor behoeftige
ouderen. Ter verklaring van de abrupte omwenteling stelt het hoofdbestuur:
"(...) waar de nood z66 groot is, zou het onverantwoordelijk zijn een voorstel
tot herziening af te wijzen, alleen omdat een ander stelsel de voorkeur zou
verdienen. Hier geldt voor alles: die spoedig helpt, helpt dubbel."811 Het

principe van een verplichte verzekering krijgt ook niet langer de onvoorwaar-
delijke steun  van de vrijzinnig-democraten. In een manifest in 1909 wordt
kenbaar gemaakt dat de VDB ijvert voor "uitbreiding van de verplichte
sociale verzekering van staatswege" en voor "voldoende levensonderhoud
voor ouden van dagen zonder heffing van bijdrage van inkomens beneden

„ Nieen wettelijk bestaansminimum .  In 1911 adviseert een commissie van
vrijzinnig-liberalen het pensioen uit te strekken tot allen met een inkomen
beneden een zekere grens, want de rechtsgrond ligt in de "geringheid van
het inkomen zelve, niet in de verhouding waarin de inkomentrekker tot een
derde (werkgever) staat". De invaliditeits- en ouderdomsverzorging moet in
een combinatie-vorm van verplichte verzekering en staatspensionering worden
gegoten, maar wel met dien verstande dat de betaling van de premie voor
de werklieden met lage lonen door de staat wordt overgenomen.

82

Tijdens de parlementaire beraadslagingen over het ontwerp-Talma, die in
oktober 1912 aanvangen, maakt de SDAP zich sterk voor een staatspensioen.
Namens de sociaal-democraten houdt Duys een redevoering van meer dan
negen uur, die bijna vijftig pagina's van de parlementaire handelingen be-
slaat.83 De sociaal-democraten beschouwen het staatspensioen niet als een
aalmoes, maar als correctief op het kapitalistische voortbrengingssysteem
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waarin de arbeiders een te geringe vergoeding ontvangen om voor de oude
dag te kunnen zorgen. De christelijk-historisch afgevaardigde Van Idsinga
vindt het verwerpelijk dat het wetsontwerp zich slechts beperkt tot personen
die tot 66n van de maatschappelijke klassen behoren, namelijk de loonarbei-
ders. Zijn partijgenoten De Visser en De Savornin Lohman geven de voor-
keur aan een vrijwillige verzekering, maar omdat zij sterk aan de haalbaar-
heid van een stelsel van vrijwillige verzekering twijfelen, aanvaarden zij de
verplichte verzekering. De katholiek Aalberse omarmt het systeem van
verplichte verzekering. Het ouderdoms- en invaliditeitspensioen moeten
worden beschouwd als een regeling van uitbetaling van een rechtvaardig
minimumloon. Het maakt onderdeel uit van het arbeidscontract: het komt
de arbeider toe en de staat mag daar principieel niet aan bijdragen. Voor het
opleggen van een wettelijke verplichting tot verzekering van niet-loonarbei-
ders laat deze rechtsgrond geen ruimte. Aalberse bestempelt het staatspensi-
oen als staatsarmenzorg. Ondanks dat zijn partij steeds meer naar het staats-
pensioen lonkt, stemt de vrijzinnig-democraat Treub84 persoonlijk in met
de verplichte verzekering. Tegen een vrijwillige verzekering ziet Treub prakti-
sche bezwaren en het staatspensioen keurt hij af wegens het ontbreken van
een element van voorzorg. Treub vindt het overigens wei bezwaarlijk dat
alleen de loonarbeiders in aanmerking komen voor de verplichte verzeke-
ring.85 De progressief-liberaal Goeman Borgesius en de unie-liberaal De
Jong ten slotte spreken zich uit voor een staatspensioen tot leniging van de
nood van ouden van dagen.

86

Tijdens de beraadslagingen leiden allerlei pogingen om inbreuk te maken
op het verzekeringskarakter van het wetsontwerp schipbreuk. Talma verzet
zich bijvoorbeeld heftig tegen Treubs voorstel van een eenheidsrente: een
rente onafhankelijk van het aantal gestorte premies. "Een invaliditeitsver-
zekering, waarbij men recht krijgt op een rente op grond van invaliditeit en
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst, zonder eenige verhouding
tusschen premie en uitkeering en zonder eenigen wachttijd, is niets anders
dan een bedeeling als invalide", luidt de mening van Talma.87 Doordat
Talma in het verzekeringsprincipe volhardt, stranden ook pogingen van Duys
om een staatstoelage van vijftig gulden bij alle renten in te voeren en om
de staat voor de arbeiders met de lage lonen de premie te laten betalen. Om
dezelfde reden wijst Talma ideeen van Aalberse, Goeman Borgesius en Tyde-
man van de hand: de katholiek wenst uit praktische overwegingen een grotere
bijdrage in de premiekosten naarmate de lonen lager zijn, de liberalen stellen
de mate van behoefte en een goed levensgedrag als voorwaarden voor een
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kosteloze ouderdomsrente voor diegenen die de leeftijd van 70 jaar hebben
bereikt.88

Op Talma's wetsontwerp wordt een aantal amendementen ingediend,
maar de meeste worden verworpen. Een zeer belangrijke wetswijziging van
de SDAP'er Duys over de ingangsdatum van de Talma-wet wordt echter weI
overgenomen. Omdat Talma geen datum voor de inwerkingtreding van de
Invaliditeitswet noemt, stelt Duys voor om artikel 357 (het latere artikel 369)
dat het recht op kosteloze ouderdomsrente toekent aan personen die reeds
de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, uiterlijk zes maanden na afkondiging
van de wet in te doen gaan. Volgens sommige Kamerleden betekent de
aanneming van de motie-Duys de feitelijke invoering van het staatspensioen,
omdat de betreffende ouderen geen premie hebben betaald. Talma ontkent
dit en beschouwt het artikel als een overgangsmaatregel: "Nu kan men dit
toch eigenlijk geen staatspensioen noemen, het is een uitkeering van staatswe-

ge, ja, maar het is de noodzakelijke begeleiding van een uitgave, die geen
ander karakter heeft dan de inkoopsom van het tegenwoordig geslacht. Een
inkoopsom, niets anders. Ook bij deze overgangsbepaling houdt Talma„89

vast aan het karakter van zijn wetsontwerp, dat een arbeidersverzekering
beoogt. Vandaar dat ouderen die in aanmerking voor een uitkering willen
komen, aannemelijk moeten maken dat zij een bepaald arbeidsverleden heb-
ben.'c' De Invaliditeitswet wordt uiteindelijk door de Tweede en Eerste Ka-
mer bij zuivere partijstemming aangenomen: rechts stemt voor, links tegen.
Op 5 juni 1913, vlak voor de nieuwe verkiezingen, verschijnt de Invaliditeits-
wet in het Smatsblad.9 1 Voorlopig treedt de wet echter nog niet in werking.
Dit in tegenstelling tot het amendement-Duys: begin december 1 9 1 3 wordt
een kosteloos ouderdomspensioen daadwerkelijk toegekend aan personen van
70 jaar en ouder.92

2.3. De vrijzinnige concentratie: staatspensioen voor behoeftigen

De verkiezingen van 1913 vormen een felle strijd tussen links en rechts. Op
het terrein van de sociale wetgeving is de coalitie voornemens de plannen
van Talma te handhaven. De sociaal-democraten eisen uitbreiding van de
kosteloze ouderdomsrente voor alle 70-jarigen:3 Op het gezamenlijke ver-
kiezingsprogramma van de unie-liberalen, de vrijzinnig-democraten en de
Bond van Vrije Liberalen, die een samenwerking in de 'vrijzinnige concen-
tratie' zijn aangegaan, staat het staatspensioen voor behoeftigen. Het concen-
tratie-programma bevat de volgende passage: "In de behoeften, ontstaan door
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ouderdom, moet voorzien worden door uitkeringen uit de staatskas, onver-
schillig of de behoeftigen al dan niet tot de loonarbeiders behoren. Verzeke-
ringen van uitkeringen boven het minimum, dat aan behoeftigen wordt
verstrekt, dient van staatswege bevorderd en geldelijk gesteund te worden. 1,94

Vooral de behoudende liberalen wordt verweten dat het hier om een verkie-
zingsstunt gaat.M

De sociaal-democraten komen als grote verkiezingsoverwinnaar uit de
bus: zij veroveren 18 zetels. De concentratie behaalt 37 zetels. Hierdoor
verliezen de confessionelen hun meerderheid: de antirevolutionairen vallen
terug op 1 I zetels, de christelijk-historischen op 9 zetels en de katholieken
blijven met 25 zetels gelijk.96 Wanneer de sociaal-democraten echter weige-
ren in de regering zitting te nemen, vormt Cort van der Linden een extra-
parlementair kabinet, waarvan alle leden de vrijzinnige beginselen zijn toege-
daan.97 Het ministerie-Cort van der Linden (1913-1918) komt in zijn eerste
troonrede van 1913 aan de wensen van de kiezers tegemoet door "indiening
van een wetsontwerp tot het kosteloos verleenen van ouderdomsrente aan
behoeftige 70-jarigen, die gedurende een te bepalen termijn geen ondersteu-
ning genoten van een instelling van weldadigheid" in het vooruitzicht te
stellen.98 Treub, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dient in
1914 het beloofde wetsontwerp in: ieder die 70jaar of ouder is, en behoeftig,
heeft recht op een kosteloze ouderdomsrente.99 De opstelling van Treub is
opmerkelijk, want vddr de verkiezingen wijst de liberaal de optie van staats-

1(H)pensioen nog van de hand.    In de memorie van toelichting geeft de minis-
ter een verklaring voor zijn ommezwaai: "Dit wetsontwerp is een product
der omstandigheden. Theoretische voorliefde voor een bepaald stelsel van
voorziening in de nooden van behoeftige ouden van dagen heeft bij de
samenstelling niet voorgezeten en kon daarbij niet voorzitten. De bepaling
van het tweede lid van art. 411 der Invaliditeitswet, krachtens welke, in
verband met den dag der afkondiging dier wet, art. 369 uiterlijk op 9 Decem-
ber 1913 in werking zou treden, heeft het thans aangeboden wetsontwerp als
het ware afgedwongen... Het op 's Rijks kosten toekennen van een ouder-
domsrente aan 70-jarigen, die volgens de wet onder het begrip arbeider
worden gerangschikt, met uitsluiting van allen die buiten de wettelijk gecon-
strueerde grens van het arbeiderschap staan, schept naar het oordeel van
ondergeteekenden een onduldbare bevoorrechting van een bepaald deel, een
bepaalde klasse der bevolking, waaraan zoo spoedig mogelijk een einde
behoort te worden gemaakt."1<" Na de invoering van artikel 369, waarop

1(12       .
.

veel meer mensen dan verwacht een aanspraak maken , bltjft voor minis-
ter Treub naar eigen zeggen "niet anders over dan de scheidsmuren, welke
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dat artikel tusschen bevoorrechten en uitgeslotenen optrekt, omver te ha-
len",. 11)3 Treub is bovendien van mening dat de verkiezingsuitslag aantoont
dat het volk zich niet kan vinden in het ingewikkelde, op Duitse leest ge-
schoeide verzekerings- en uitvoeringsstelsel van Talma. 104

Op 24 oktober 1914 verhuist Treub naar het departement van Financien;
hij neemt de sociale verzekering mee."15 De koppeling die Treub maakt
tussen de behandeling van het wetsontwerp inzake de ouderdomsverzekering
en  de pensioenbelasting loopt  uit op 'politieke zelfmoord'. Treub  luat  aan
de Kamer weten dat hij het ontwerp-Ouderdomswet alleen wil laten behande-
len als hij er zeker van kan zijn dat zijn ingediende belastingontwerpen, met
name de Pensioenbelastingwet, worden aangenomen. In het ontwerp inzake
pensioenbelasting stelt Treub voor 66n procent van het belastbaar inkomen
volgens de inkomstenbelasting te heffen. Hiermee jaagt Treub de linkse
partijen, die een premievrij staatspensioen verlangen, tegen zich in het harnas.
De sociaal-democraat Schaper dient  op 28 januari   1 9 1 6 een motie  in:  de
dwang die de minister op de Kamer uitoefent, door een onverbrekelijk
verband te leggen tussen het ontwerp-Ouderdomswet en het ontwerp-Pensi-
oenwet, kan niet worden aanvaard. De motie wordt met 45 tegen 42 stemmen
aangenomen, waarop Treub zijn ontslag aan de koningin aanbiedt. Van de
linkerzijde bevinden zich alle sociaal-democraten, de vrijzinnig-democraten
en de meeste leden van de Liberale Unie onder de voorstemmers. Van de
rechterzijde stemt onder andere Aalberse voor, die enige katholieken en anti-
revolutionairen meetrekt."" Aalberse blijkt zich niet zuiver door politieke
overwegingen te laten leiden. Zinspelend op het huwelijksleven van Treub,
die tot drie maal toe in de echt is getreden, stelt Aalberse in een vergadering
van de katholieke Kamerclub: "Een man met zo'n zedelijk leven dient zo
spoedig mogelijk van achter de groene tafel te verdwijnen". 1(17

Vervolgens neemt Lely, de liberale minister van Waterstaat, de verdedi-
ging van het ontwerp met betrekking tot de ouderdomsverzekering op zich.
Het voorstel-Treub/Lely wordt in  1 9 1 6 door de Tweede Kamer bij stemming
van links tegen rechts aangenomen, maar komt niet meer in de Eerste Kamer
in behandeling. Door de grondwettelijk voorgeschreven ontbinding van de
Kamers beschouwt de Eerste Kamer het wetsontwerp als vervallen. Een
volkomen gelijkluidend ontwerp passeert de nieuw gekozen Tweede Kamer
in  1918. De confessionele meerderheid in de Eerste Kamer wijst het ontwerp
in juli  1918 af."18 Reeds in 1916 nemen de confessionele arbeidersorganisa-
ties in een gezamenlijk adres aan de Tweede Kamer stelling tegen het1()9

wetsontwerp betreffende de ouderdomsrente aan behoeftigen en dringen aan
op spoedige inwerkingtreding van de Invaliditeitswet. De christelijke arbei-
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dersbeweging is van mening "dat bij de wettelijke arbeidersverzekering de
zorg voor allerlei levensnood in verband gebracht wordt met de arbeidsover-
eenkomst en het pensioen steeds genoten zal worden als vrucht van den
arbeid; dat niet de Staat, maar de maatschappelijke bedrijven in de eerste
plaats behooren te zorgen voor de arbeiders, wanneer hun arbeidsvermogen
geheel of ten deele is verteerd; dat, blijven de ondernemingen in gebreke,
de Staat tot het doen van recht moet dwingen; dat het ontwerp-ouderdomsren-
te echter gaat in gansch andere lijn, de arbeidersverzekering verminkt, de
werklieden niet opheft tot een positie der eere, maar hen verlaagt tot bedeel-
den van den Staat". 11()

2.4. Wettelijke verankering van confessionele principes en toenade-

ring van de linkerzijde

Na de invoering van het algemeen mannenkiesrecht leiden de verkiezingen
van  1918 tot een enorme nederlaag voor de liberalen. De VDB, de Bond van
Vrije Liberalen en de Liberale Unie verliezen gezamenlijk 22 zetels, terwijl
de confessionelen 5 zetels winnen en de sociaal-democraten, tezamen met
de communisten, een winst van 6 zetels boeken. " 1 De confessionelen zetten
de antithese in een meer gematigde vorm voort, evenals hun politiek van
klassensamenwerking tussen arbeid, industrie, landbouw en middenstand.
Tegelijkertijd wordt onder invloed van revoluties elders in Europa de weg
vrijgemaakt voor ingrijpende politieke en sociale hervormingen. Het ministe-
rie-Ruys de Beerenbrouck (1918-1922) is samengesteld uit katholieken, anti-
revolutionairen, christelijk-historischen en 66n vrij-liberaal.' 12 Het confessi-
onele kabinet haalt de Talma-wetten tevoorschijn en laat in de troonrede van
1918 optekenen: "Aan de in 1913 tot stand gekomen verzekeringswetgeving
zal zonder vertraging uitvoering worden gegeven. Treubs voorstel tot„113

ouderdomsverzekering wordt ingetrokken  en de katholiek Aalberse' 14,  mi-
nister van Arbeid, dient in juni  1919 een wetsontwerp in tot wijziging van
de Invaliditeitswet, alsmede een ontwerp-Ouderdomswet.

Op enkele punten na komen de wijziging van de Invaliditeitswet en het
ontwerp-Ouderdomswet overeen met Talma's Invaliditeitswet uit  1913. De
belangrijkste veranderingen zijn: het verlagen van de pensioengerechtigde
leeftijd van 70 naar 65 jaar; de verhoging van de ouderdomsuitkering van
twee naar drie gulden per week; de invoering van een weduwerente naast
een wezenrente; het brengen van de premies voor de invaliditeitsverzekering
voor rekening van de werkgevers. De indiening van het ontwerp-Ouderdoms-
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wet beoogt de mogelijkheid te openen tot vrijwillige verzekering van niet-
loonarbeiders, die economisch gelijkgesteld zijn met arbeiders. Het ontwerp-
Ouderdomswet voorziet tevens in een kosteloze ouderdomsrente voor perso-
nen die bij invoering van de wet reeds 65 jaar of ouder zijn, mits hun inko-
men beneden een bepaalde grens ligt. Sociaal-democraten en de liberaal Lely
zien deze maatregel als een stap in de richting van het staatspensioen. Terwijl
de rechterzijde deze kosteloze ouderdomsrente als een overgangsmaatregel
beschouwt: het verzekeringsprincipe blijft de grondslag vormen. Beide
ontwerpen worden door zowel de Eerste als de Tweede Kamer zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. De Invaliditeits- en Ouderdomswet' 15 treden

op  3  december  1919 in werking.
116

Spoedig wordt duidelijk dat met de invoering van de Ouderdoms- en Invalidi-
teitswet het vraagstuk van de ouderdomsvoorziening nog niet is opgelost.
De uitkeringen blijken veelal ontoereikend'17 om een fatsoenlijk bestaansni-
veau te garanderen en de kring van personen die aanspraak kan maken op
ouderdomsrente is te beperkt. Het gevolg is dat een toenemend aantal ouderen
in behoeftige omstandigheden verkeert. Diverse Kamerleden pogen de wetten
te verbeteren, maar stuiten op financitle bezwaren. De SDAP'er Sannes legt
de Tweede Kamer in  1928 twee moties voor. De eerste behelst de invoering
van het staatspensioen, de tweede "eene vereeniging van Staatspensioen,
invaliditeitsrente en door vrijwillige verzekering, met toeslag van den Staat,
verworven ouderdomsrente".'18 Tijdens de behandeling van beide moties
verklaart Slotemaker de Bruine, de christelijk-historische minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid in het kabinet-De Geer (1926- 1929), zich niet bereid
tot het verlenen van kosteloze ouderdomsrenten. Naar zijn mening moeten
de ouden van dagen worden geholpen door de bepalingen van de Invalidi-
teitswet en de Ouderdomswet te verruimen. Ondanks de steun van de gehele

linkerzijde voor het staatspensioen verwerpt de Tweede Kamer de eerste
motie-Sannes. Hierop wordt de tweede ingetrokken. 119

Halverwege de jaren twintig zoeken de sociaal-democraten aansluiting bij
de confessionele optie van een verzekering tegen zowel invaliditeit als ouder-
dom. Omdat de sociaal-democraten twijfelen aan de toereikendheid van een
staatspensioen formuleren zij een alternatief: een mengvorm van staatspensi-
oen en verplichte verzekering. De moties van Sannes maken duideli.jk dat
de sociaal-democraten zich niet meer principieel op het standpunt van staats-

pensioen stellen. Al eerder, in 1924, geven de sociaal-democraten uiting aan
hun twijfels omtrent de haalbaarheid van de invoering van het staatspensioen.
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In het Rappon inzake de sociale verzekering C 1924), een gezamenliik schrij-

ven van de SDAP en het NVV, wordt een politiek alternatief voorgedragen:
een invaliditeitsverzekering als aanvulling op het staatspensioen. In het
rapport wordt opgemerkt dat het "staatspensioen noodzakelijker wijze altijd
tot een betrekkelijk onbeteekenend bedrag beperkt zal blijven". "Een oplos-
sing van het probleem der verzorging van ouderdomsinvaliden kan er derhal-
ve niet in gezien worden. Aannemende, dat het staatspensioen voldoende is
om te voorzien in de behoeften van een 65-jarigen of ouderen arbeider, die
nog ten deele door arbeid in zijn onderhoud voorziet, kwamen we dus tot
de inzicht, dat alle verdere beschikbare middelen het meest doelmatig en het
nuttigst zouden kunnen worden aangewend in een invaliditeitsverzekering,
welker de uitkeeringen eventueel genoten worden boven het staatspen-
sioen. „120

Ook de liberalen zwakken in de jaren twintig hun roep om het staatspen-
sioen af. In een rapport uit 1923 verklaart de VDB dat in beginsel ieder, die
de door de wet te bepalen leeftijd heeft bereikt, aanspraak moet kunnen
maken op een staatspensioen. Het hangt echter van de rijksfinancien af of
en waar een welstandsgrens moet worden getrokken, en hoe hoog de leeftijd
en het uitkeringsbedrag behoren te zijn.12' De Liberale Staatspartij staat
in  1928 nog geheel achter haar Program van Actie uit 1922: "Toekenning
van een premievrij ouderdomspensioen van staatswege ingaande op 65-jarigen
leeftijd aan ieder, onverschillig of hij al dan niet in loondienst is geweest,
die zonder een geregelde uitkeering boven zijn inkomen niet kan voorzien
in eigen onderhoud en dat van zijn gezin. Maar een jaar later slaat dei, 122

Liberale Staatspartij een andere weg in. Op het Nationaal Congres voor
Staatspensioen in 1929 pleit Boon, als vertegenwoordiger van de Liberale
Staatspartij, voor een combinatie van vrijwillige verzekering en staatspensi-
oen. "Moreel kan alleen de vrijwillige ouderdomsverzekering tegenover het
staatspensioen worden gesteld. Deze zijn echter niet alternatief, doch elkaar
aanvullend. Het staatspensioen is een prikkel om tot vrijwillige ouderdoms-
verzekering over te gaan."123 De Liberale Staatspartij volgt hiermee het
voorbeeld van de behoudende liberalen, die vanaf 1906 hun krachten hebben
gebundeld in de Bond van Vrije Liberalen. De behouden liberalen streven
met hun wetgeving naar "ontwikkeling en verhooging van zelfstandige
kracht" 124 Bij het oplossen van sociale misstanden wordt een bli.ivende
verbetering verwacht van de vriie werking van individuen en sociale groepen.
Naar het advies van de vrij-liberaal Ter Spill zet de Bond van Vri.ie Liberalen
zich in voor een ouderdomsverzorging naar Belgisch voorbeeld: een stelsel
van vrijwillige verzekering met stezin van staatswege. Ter overbrugging wordt
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een staatspensioen voorgesteld: "Als overgangsmaatregel zullen aan onvermo-
genden boven een te bepalen leeftijd uitkeeringen kunnen gedaan worden

"124zonder storting hunnerzuds.

2.5.      De Bond voor Staatspensionneering

Bij de Bond voor Staatspensionneering druppelen de leden van allerlei
godsdienstige en politieke richtingen gestaag binnen: in  190 I  ziin het er nog
1700, in  1917 ligt het aantal al op 54.400.126 Vele bonden en verenigingen
sluiten zich bij de Bond aan, zoals de Slagersgezellenbond, de Timmerlieden-
Patroonsvereniging, de IJsclub, de Blindenvereniging, het Zanggezelschap,
de Bond van Handels- en Kantoorbedienden, het Tuinbouw- en Zuivelbedrijf
en bloemisten.127 Omdat het Bondsideaal van een staatspensioen voor ieder-
een gezien de parlementaire praktijk, voorlopig niet haalbaar is, wordt op
de jaarvergadering van 1907 besloten dat het streven naar het einddoel  niet
in de weg mag staan aan "een zo goed mogelijke en onmiddellijk langs
wettelijken weg bereikbare verbetering in het lot van de ouden van dagen".
Aan artikel I wordt een overgangsbepaling toegevoegd: "Zoolang dit einddoel
niet kan worden bereikt, aanvaardt de Bond als overgangsmaatregel pension-
neering van staatswege van hen, die het noodig hebben. „128

De Bond roept zijn leden keer op keer op bij de verkiezingen hun stein
uit te brengen op een kandidaat die voorstander is van het staatspensioen.
Regelmatig brengt de Bond de leden van de Staten-Generaal via adressen
op de hoogte van het Bondswerk. Op 9 mei 1904 stuurt de Bond een adres
aan de koningin, waarin de wens tot staatspensioen nog eens uitdrukkelijk
wordt uitgesproken. In het adres worden onder meer de bezwaren tegen
premiebetaling naar voren gebracht. Zo vreest de Bond een ontzaglijk grote
en ingewikkelde administratie in handen van een leger nieuwe ambtenaren
en een vergroting van de afhankelijkheid van de loonarbeider aan de werkge-
ver. Verder maakt de Bond zich zorgen over de talriike personen die de
premie niet op kunnen brengen vanwege een te laag loon, ziekte, werkloos-
heid of een groot gezin. Daarnaast wordt verwacht dat ook vele werkgevers
in de problemen raken:29 De voorstellen van Lely (19()1) en Kuyper ( 19()5)
en de geruchten over het ontwerp-Veegens vallen bij de Bond niet in go,cle
aarde. Het bestuur is er faliekant op tegen dat de verzekeringsvoorstellen veel
weg hebben van het Duitse stelsel, dus met verzekeringsdwang en preiniebe-
taling. Het Bondsbestuur is van mening dat ouderdonispensioenen door het
gehele Nederlandse volk naar draagkracht moeten worden opgebracht. I)e
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Bond  zendt de Tweede Kamer  in   1907 een motie, waarin opnieuw  een
pleidooi wordt gehouden  voor een 'pensioen voor allen'. De onvrede13()

met de ingediende wetsontwerpen blijkt ook op het eerste congres van de
Bond voor Staatspensionneering  in  1908:31

In  1911  zegt het Bondsbestuur in een schrijven aan de Tweede Kamer
met gemengde gevoelens kennis te hebben genomen van Talma's wetsont-
werp. Enerzijds is het bestuur verheugd over de bijdrage uit de schatkist voor
de invaliditeits- en ouderdomsverzekering teneinde de combinatie arm en oud
op te heffen. Anderzijds klinkt teleurstelling door, omdat niet is gekozen voor
een eenvoudig systeem dat allen in nood beschermt, maar voor het "bureau-
kratische, enorme onkosten medebrengende, een groote last op werkgevers
en werknemers leggende Duitsche dwangverzekeringssysteem":12  Ook  op
het tweede congres  van  de  Bond,  dat  in   1 9 1 2  op het program staat,  is  de
kritiek op het ontwerp van Talma niet van de lucht. Bezwaren worden geuit
tegen de premieheffing, de hoge pensioenleeftijd (70 jaar), de "schrielheid
en schraalheid" van de uitkeringen, en de uitsluiting van de zelfstandige wer-
kers en derhalve ook van de meeste vrouwen. De Bond put wel enige

133

hoop uit de uiteindelijke invoering van het overgangsartikel 357 van het
wetsontwerp-Talma. 134 Het wetsontwerp-Treub (1914) wordt door de Bond
met meer enthousiasme onthaald: het wordt aangemerkt als een stap op weg
naar het 'staatspensioen voor iedereen'. Wei verzet de Bond voor Staatspensi-
onneering zich tegen de uitsluiting van bedeelden, omdat de Bond principieel
tegen elke vorm van bedeling is. Eveneens wordt de hoogte van de uitkerin-
gen te gering bevonden.135 Na de invoering van de invaliditeits- en ouder-
domsverzekering strijdt de Bond voor Staatspensionneering nog langdurig
voort.136

2.6. Conclusie

Consensus over overheidsingrijpen

Onmiddellijk bij aanvang van het debat over de ouderdomsverzekering, en
de daaraan gekoppelde invaliditeitsverzekering, formuleren politieke stromin-
gen diverse rechtsgronden voor overheidsoptreden ten aanzien van het pensi-
oenvraagstuk. Hoewel de rechtsgrcinden uiteenlopen, is het merendeel van
de liberalen, de protestanten, de katholieken en de sociaal-democraten het
er over eens dat de overheid een verplichting heeft tot ingrijpen. Door deze
eensgezindheid wordt met betrekking tot het stelselkenmerk vorin 12(1/  de re-
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gelgeving duidelijk dat politieke en maatschappelijke actoren de particuliere
zorg als een onhaalbare optie aan de kant schuiven. De particuliere zorg blijkt
alom te falen. Over de keuze tussen een staatspensioen, een vrijwillige of
een verplichte verzekering lopen de meningen echter uiteen. Terwijl de
katholieken nog niet uitspreken naar welke soort verzekering hun voorkeur
uitgaat, opteren de ARP en de (progressief-)liberalen voor een verplichte
verzekering en ijvert de SDAP voor een staatspensioen. Ten aanzien van de
personenkring hebben de politieke en maatschappelijke organisaties in eerste
instantie slechts aandacht voor de loonarbeiders. Uitzondering hierop vormt
de Bond voor Staatspensionneering die aanvankelijk strijdt voor een staats-

pensioen voor alle Nederlanders. Verder bestaat er rond de eeuwwisseling
veel onduidelijkheid over het risico. De ene keer is sprake van invaliditeit
veroorzaakt door ouderdom (ouderdom), de andere keer van invaliditeit onge-
acht de leeftijd (invaliditeit).

De loondienstverhouding als reclitsgrond voor verplichte verzekering

De denkbeelden die aan het wetsontwerp van Kuyper (1905) ten grondslag

liggen, vinden hun weerslag in de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering,
zoals  die  in 1913 wettelijk worden verankerd  en  in   1919 tot uitvoering
worden gebracht. Evenals het confessionele kabinet-Kuyper voeren ook
andere rechtse coalities de loondienstverhouding als rechtsgrond voor een
verplichte verzekering tegen ouderdom en invaliditeit aan. Zo ziet Talma,
de antirevolutionaire minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het
kabinet-Heemskerk, een rechtsgrond gelegen in het uitgestelde loon. En zoekt
Aalberse, de katholieke minister van Arbeid in het kabinet-Ruys de Beeren-
brouck, de rechtsgrond voor een ouderdoms- en invaliditeitspensioen in de
regeling van een rechtvaardig minimumloon. In de optiek van Aalberse vormt
het pensioen een onderdeel van het arbeidscontract. Niet alleen Kuypers
rechtsgrond, maar ook zijn ideeen over de vorm van de regelgeving, het
risico en de personenkring zijn terug te vinden in latere wetsontwerpen van
confessionele hand: een verplichte verzekering, zowel tegen ouderdom als
invaliditeit, die zich uitstrekt tot de loonarbeiders.

Op grond van bezwaren, die grotendeels voortvloeien uit de rechtsgrond
van de loondienstverhouding, hebben de confessionelen zich immer tegen
het staatspensioen verzet. Tijdens de verdediging van Talma' s wetsontwerp
voert het kabinet-Heemskerk de volgende argumenten tegen het staatspensi-
oen aan: het staatspensioen voorziet alleen in de verzorging van de oude dag,
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maar niet in geval van invaliditeit; de hoge kosten van het staatspensioen
vormen een bezwaar; eventuele rente moet worden verkregen uit gereserveerd
loon  en  niet uit belastingen. 137 Het motief van Kuyper  voor de beperking
tot de loonarbeiders is van praktische aard: Kuyper ziet geen kans om een
oplossing te vinden voor de inning van de premie voor niet-loonarbei-
ders.138 Ook Talma richt  zich  met zijn ontwerp alleen  op de arbeiders.  Af-
gezien van de praktische obstakels rechtvaardigt Talma de uitsluiting van
niet-arbeiders met het argument dat zelfstandigen vrijwillig een risico zijn
aangegaan en in de positie verkeren het arbeidersbestaan opnieuw op te
pakken. Volgens Talma is de ouderdomsverzekering een huis waarin arbei-
ders onderdak kunnen vinden. Daarnaast moet een ander huis voor alle andere
behoeftige burgers worden gebouwd, waarmee Talma waarschijnlijk de uit-
breiding van de armenzorg en de aanmoediging van de vrijwillige verzekering
van staatswege op het oog heeft : 39 Opvallend is dat Kuyper in de memorie
van toelichting op zijn wetsontwerp aantekent dat er in beginsel slechts een
grond bestaat de arbeider te verplichten tot een verzekering in geval van
invaliditeit, en niet bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Kuyper: "(...)
het volk als geheel genomen heeft er geen belang bij, dat de arbeider, die
hoewel oud niet buiten staat is door arbeid in zijn onderhoud te voorzien,
aanspraak heeft op een rente, omdat hij, ook zonder die aanspraak, niet ten
laste van anderen behoeft te komen. Om echter aan het verlangen van

„14(1

de werklieden naar een verzekering tegen de oude dag tegemoet te komen,
besluit Kuyper de verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van
invaliditeit te combineren met de ouderdomsverzekering: 41 Minister Talma
keert bij de indiening van zijn ontwerp in 1911 terug naar het hoofdbeginsel
van het ontwerp-Kuyper: de invaliditeit staat centraal. Tegen een ouder-
domsverzekering all66n, zonder invaliditeitsverzekering, voert Talma de
volgende bezwaren aan: er wordt niet voorzien in de nood van vroegtijdige
invaliditeit en de vaststelling van de ouderdomsgrens levert onoverkomelijke
moeilijkheden op. 142 In Talma's wetsontwerp is het verschil tussen invalidi-
teit en ouderdom slechts een verschil in bewijslast: de invaliditeit moet
worden bewezen alvorens een uitkering wordt verstrekt, maar bij het bereiken
van de 70-jarige leeftijd wordt de rente automatisch verkregen. Daarom houdt
Talma ook vast aan de combinatie ouderdoms- en invaliditeitsverzeke-
ring.143 Ook de wetsontwerpen van minister Aalberse stoelen duidelijk op
confessionele principes: een verplichte arbeidersverzekering tegen invaliditeit
en ouderdom, waarvan de grondslag is gelegen in de loondienstverhouding.
Daarnaast is er voor niet-loonarbeiders de mogelijkheid tot vrijwillige verze-
kering.
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Staatspensioen op basis van burgerschap

In vergelijking met de confessionelen verdedigt de Bond voor Staatspensi-
onneering een bredere rechtsgrond, een andere vorm van de regelgeving en
een meer uitgebreide personenkring. De Bond pleit voor staatsburgerschap
als grondslag en streeft naar een staatspensioen voor mannen en vrouwen
krachtens hun Nederlanderschap. 'Pensionneering van staatswege van hen,
die het noodig hebben' wordt alleen als overgangsmaatregel aanvaard. De
Bond heeft onoverkomelijke bezwaren tegen een verzekeringsstelsel vanwege
premiebetaling, het uitsluiten van niet-loontrekkenden en de bureaucratische
rompslomp. Met betrekking tot het risico beoogt het Landelijk Comitt voor
Staatspensioneering aanvankelijk zowel een staatspensioen op 60-jarige
leeftijd als een uitkering van staatswege voor de arbeider(ster) die, door
welke oorzaak ook, zodanig invalide wordt dat hij of zij niet meer in staat
is de kost te verdienen. Maar niet veel later besluit de Bond voor Staats-
pensionneering zich slechts te richten op een verzekering van staatswege
tegen ouderdom: omdat in  1901 de Ongevallenwet in werking is getreden,
zeggen Boswijk en Wieringa in Staatspensioen voor iedereen niet langer
meer te spreken over hulp bij invaliditeit.144 Ook Bondslid Perio is van
mening dat een scheiding moet worden aangebracht tussen de invaliditeits-
en ouderdomsverzekering. In zijn ogen hoort de invaliditeitsverzekering thuis
bij de ziekteverzekering, zoals de invaliditeit ten gevolge van een ongeval
is ondergebracht bij de Ongevallenwet.

145

De wispelturige houding van de sociaal-democraten en de liberalen

De niet-confessionele partijen zijn veel minder rechtlijnig dan de confessione-
len en de Bond voor Staatspensionneering in hun eisen ten aanzien van de
oudedagsvoorziening. Wat betreft de vorm van de rege[geving vertonen de
opvattingen van de sociaal-democratische en liberale partijen gedurende een
aantal jaren grote overeenkomst met die van de Bond voor Staatspensionnee-
ring. Het betreft de jaren waarin deze politieke partijen voor (een vorm) van
staatspensioen pleiten. De sociaal-democraten zien de meerwaardetheorie als
rechtsgrond voor een staatspensioen, de vrijzinnig-democraten de lage lonen.
Ten aanzien van de persone„kring lopen de meningen van de liberalen en
sociaal-democraten enerzijds en de Bond voor Staatspensionneering ander-
zijds echter uiteen. In eerste instantie hebben de sociaal-democraten, net als
de confessionelen, slechts oog voor de arbeiders: reeds voor de eeuwwis-

79



seling stellen zij de eis van staatspensioen voor werklieden. Later beperkt
de SDAP zich tot een staatspensioen voor 'hen die het noodig hebben'. Ook
de liberalen hanteren de mate van behoefte als maatstaf.

De keuze voor de vorm van de regelgeving blijkt voor de progressieve
en gematigde liberalen zeer moeilijk. De Liberale Unie pleit  in  1896 en  in
1905  voor een verzekering,  in  1909  in de richting  van het staatspensioen,
in  1 9 1 3  voor het staatspensioen, om vervolgens in  1929 een combinatie van
verzekering en staatspensioen voor te stellen. De VDB houdt in  190 I  en in
1905 een pleidooi  voor een verzekering,  in  1909  voor het staatspensioen, in
1911  voor een combinatie van verzekering en staatspensioen en  in de

'
vrijzin-

nige  concentratie'  van 1913 opnieuw  voor het staatspensioen. De plotse
sympathie van gematigd liberale zijde voor het staatspensioen wordt verde-
digd met het argument dat vele behoeftige ouderen in een noodsituatie verke-
ren. Een overeenkomstige rechtvaardiging gebruiken de vrije liberalen wan-
neer zij zich, ondanks hun streven naar het bevorderen van de zelfstandige
kracht, achter het staatspensioen scharen. Ook de sociaal-democraten herzien
in de loop der tijd hun mening ten aanzien van de vorm van de regelgeving.
Aanvankelijk keert de SDAP zich tegen de verplichte ouderdomsverzekering,
omdat een dergelijke verzekering de lasten van de maatschappij op de arbei-
ders afwentelt. Maar halverwege de jaren twintig dringt het besef door dat
enkel een staatspensioen ontoereikend is en zoeken de sociaal-democraten
een oplossing in een combinatie van staatspensioen, verplichte invaliditeits-
verzekering en vrijwillige ouderdomsverzekering.

Met betrekking tot het stelselkenmerk risico willen de linkse politieke
partijen, in tegenstelling tot de confessionelen, de ouderdomsverzekering
loskoppelen van de invaliditeitsverzekering. Niet de invaliditeit, maar het
bereiken van een bepaalde leeftijd wordt in de rechtsgrond beklemtoond. Het
lijkt alsof de linkerzijde door een scherpe scheiding van ouderdom en invali-
diteit haar streven naar staatspensionering kracht bij wil zetten. De vrijzinnig-
democratische ministers Veegens en Treub beperken zich respectievelijk in
1907 en  in  1914 tot een ontwerp betreffende de ouderdomsverzekering.  De
SDAP'er Troelstra poogt tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van
het wetsontwerp-Talma artikel 357, dat het recht op kosteloze ouderdomsren-
te toekent aan personen die op dat moment al 70 jaar of ouder zijn, los te
maken van de rest van de Invaliditeitswet, en de inhoud als een afzonderlijk
wetsontwerp te aanvaarden. Maar Troelstra's opzet mislukt. WeI wordt de
motie van zijn partijgenoot Duys aangenomen, waardoor begin december
1913 een kosteloos ouderdomspensioen wordt toegekend aan personen van
70 jaar en ouder. Een gedeeltelijke loskoppeling van de ouderdoms- en
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invaliditeitsverzekering is hiermee alsnog een feit. De invoering van de
kosteloze ouderdomsrente voor personen van 70 jaar en ouder is voor het
SDAP-hoofdbestuur reden om de dag van de inwerkingtreding, 9 december
1913,  tot een feestelijke, landelijke Pensioendag uit te roepen.146 Wanneer
de sociaal-democraten halverwege de jaren twintig aan de haalbaarheid van
het staatspensioen gaan twijfelen, kiezen zij in navolging van de confessione-
len voor een combinatie van de risico's ouderdom en invaliditeit: een invali-
diteitsverzekering als aanvulling op het staatspensioen.

Politieke en maatschappe[ijke context

De opvattingen en eisen, zoals die in het debat over de invaliditeits- en
ouderdomsverzekering met name ten aanzien van de stelselkenmerken Form

van de regelgeving en personenkring, worden geformuleerd, vormen een
weerspiegeling van de denkbeelden van politieke en maatschappelijke actoren
inzake verdeling van verantwoordelijkheden tussen staat en maatschappij.
Deze opvattingen kunnen worden uitgedrukt in termen van het maatschappe-
hjk project, en meer specifiek worden vertaald naar de staats-component
oftewel de ordeningsprincipes. In beginsel kunnen de opvattingen en eisen
van zowel de Bond voor Staatspensionneering als de sociaal-democraten wor-
den gerekend tot het institutionele ordeningsprincipe. Door te opteren voor
een vorm van staatspensioen streven zij stimulering, corrigering en ondersteu-
ning van de markt door de overheid na. Met de leuze 'staatspensioen voor
iedereen', waarmee de BvS gelijke en uniforme rechten voor alle ingezeten
eist, maakt de Bond zich de institutionele optie het meest eigen. De confessi-
onele partijen kiezen in hoofdlijnen voor het subsidiaire ordeningsprincipe:
de groepsverantwoordelijkheid komt op de eerste plaats, de overheid is alleen
gerechtigd en tevens verplicht tot handelend optreden indien de onderlinge
solidariteit te wensen over laat. Aangezien die associatieve solidariteit in
gebreke blijft, ziet het merendeel van de confessionele deelnemers aan het
pensioendebat een rechtsgrond voor een verplichte verzekering. Het staatspen-
sioen wordt op morele gronden bij voorbaat verworpen, de vrijwillige verze-
kering is ontoereikend. Voor de katholieken liggen de wortels van het subsi-
diaire ordeningsprincipe in het subsidiariteitsbeginsel, voor de protestanten
in het principe van soevereiniteit in eigen kring. De houding van de liberalen
is wisselend. Daar waar zij pleiten voor een staatspensioen hanteren zij het
institutionele ordeningsprincipe. Wanneer zij echter een verplichte of vriiwil-
lige verzekering verdedigen, volgen zij het subsidiaire ordeningsprincipe.
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De politieke en maatschappelijke context, in het bijzonder de strategie,
tactiek, strijd, samenwerking en compromissen, maakt echter dat de vertaling
van de ordeningsprincipes in socialezekerheidsbeleid niet op een vlotte wijze
geschiedt en evenmin tot een voorspelbare invulling van de diverse stelsel-
kenmerken leidt. Zo is de opeenvolging van confessionele en (progressief-)li-
berale kabinetten er debet aan dat de invoering van de verzekering tegen
ouderdom en invaliditeit lang op zich laat wachten. Bovendien komt het in
de eerste decennia van de twintigste eeuw regelmatig tot een botsing tussen
de andersgezinde meerderheden in de afzonderlijke Kamers. Vier kabinetten
dienen vijf wetsontwerpen op het terrein van de ouderdoms- en/of invalidi-
teitsverzekering in, die alle een duidelijke politieke stempel dragen. Geen
enkele bereikt de status van wet, doordat wetsontwerpen worden ingetrokken,
herzien of obstructie en langdurige oppositie tegen wetsvoorstellen worden
gevoerd. Vanaf het begin van de twintigste eeuw is er sprake van een politie-
ke blokkade, die wordt veroorzaakt door de antithese en door de verdeeldheid
tussen en binnen de politieke partijen over de mate van overheidsbemoeienis.
Tegenover het blok van confessionelen, dat dikwijls wordt ondersteund door
conservatieve politici, staan de sociaal-democraten en de progressief-liberalen.
Pas onder het kabinet-Ruys de Beerenbrouck (1918-1922) slagen de confessi-
onelen erin deze politieke strijd in hun voordeel te beslechten en beschikken
zij over voldoende politieke macht om een invaliditeits- en ouderdomsverze-
kering, volgens subsidiaire ordeningsprincipes, tot stand te brengen.

Onder de hegemonie van de confessionelen en onder invloed van de
ongunstige economische omstandigheden schuiven de opties van de sociaal-
democraten en de progressief-liberalen inzake het pensioenvraagstuk geduren-
de de jaren twintig en dertig in de richting van de subsidiaire ordeningsge-
dachte op. Van de linkerzijde komen voorstellen tot mengvormen van staats-
pensioen en verplichte en vrijwillige verzekering. Tegelijkertijd worden ook
de confessionelen geconfronteerd met de tekortkomingen van hun beleidskeu-
zes, met name die inzake de kring van verzekerden. Het feit dat de orthodoxe
verzekering geen ruimte biedt voor het opnemen van zelfstandigen, omdat
geen mogelijkheid wordt gezien om de individuele premiebetaling op een
bevredigende wijze te regelen, wordt  als een leemte ervaren. 147 Tekenend
is dat nog vddr de invoering van de Invaliditeitswet, namelijk ti.idens de
verkiezingsstrijd van  1918, de drie grote confessionele partijen pleiten voor
een uitbreiding van de Invaliditeitswet tot de zelfstandigen. 148

Van de buitenparlementaire actoren timmert de Bond voor Staatspensionnee-
ring het hardst aan de weg. Vindt de Bond met zijn vergaande doelstelling
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aanvankelijk nauwelijks gehoor bij de politieke partijen, later kan de BvS
rekenen op meer sympathie van de sociaal-democraten en de progressief-
liberalen. De Bond moet echter toezien hoe deze politici tijdens de crisisjaren
weer afstand nemen van het staatspensioen. De werknemers en werkgevers,
wier organisaties rond de eeuwwisseling vastere vorm krijgen, profileren zich
in het debat over de invaliditeits- en ouderdomsverzekering veel minder
nadrukkelijk. De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers laat per adres
van 1912 weten het beginsel van een dwingende regeling voor de ouderdoms-
en invaliditeitsverzekering te verwerpen. Liever zien de werkgevers dat de
wetgever poogt leiding, steun, aanvulling en uitbreiding te geven aan de door
hen reeds getroffen vrijwillige voorzieningen.144 Het NVV ijvert aan de
zijde van de SDAP in eerste instantie voor een premievrij staatspensioen en
vervolgens voor een combinatie van de bestaande wettelijke en vrijwillige
verzekeringen met staatspensioen.

15()

83



Noten:

1.   Dit blijkt uit het proefschrift Het vraagstuk der Verplichte Pensioenverzekering vcin
Onbemiddelden in geval van Invaliditeit en Ouderdom (1 898), waarin Millard verslag doet
van een onderzoek naar de toestand van oude en invalide werklieden.

2.     Minard, J.E., Het vraagstuk der Verplichte Pensioenverzekering van Onbemiddelden in
geval van Invaliditeit en Ouderdom, Amsterdam. 1898. biz. 47-92.

3.    Millard, J.E., op. cit., 1898, biz. 92.
4.   Zie voor een uitvoerig verslag van het staatspensioendebat: Hertogh. M.. Het Debat

Staatspensioen 1870-1930, Reeks Sociale Zekerheidswetenschap. studies nr.  17, Tilburg.
1991.

5.   Krevelen, D.A. van, "Staatspensionneering", in: De Toekonist,  1 9 1 8,  biz.  260.
6. "Onder „verzekering" werd verstaan een stelsel, waarbij werd voldaan aan de in artikel

246 van het Wetboek van Koophandel aan een verzekeringsovereenkomst gestelde eis:
door of voor de verzekerde wordt een premie betaald om, wanneer enige calamiteit hem
treft, een uitkering te ontvangen. waarvan de hoogte alhankelijk is van de door ot voor
hem individueel betaalde premie." (Handelingen der Staten-GenerciaL Bijlagen.  1954- 1955.
4009, nr. 3, memorie van toelichting, biz.  12)

7. "Onder staatspensioen wordt verstaan een stelsel, waarbij aan bejaarden van staatswege
een uitkering wordt gegeven, welke uit de algemene middelen wordt bekostigd, zonder
dat daar enige individuele prestatie in de vorm van premiebetaling tegenover staat."

(Handelingen  der  Staten-Genemal.  Bijlagen,   1954-1955.  4009,   nr. 3, memorie  van
toelichting. biz. 12)

8.   Vliet, P. van, en W.C.J. Passtoors, Over staatspensioneering, Leiden. 1909. biz. 9-10.
Winters. W.. Die staatshidp wenschen wij...  Pensioenstrijd  in Nederland.' s-Gravenhage.
1990, biz. 53.

9.     Onder het kabinet-Van Tienhoven/rak van Poortvliet zijn de zetels in de Tweede Kamer
als volgt verdeeld: 54 liberalen, 1 radicaal, 20 antirevolutionairen en 25 katholieken. De
Takkianen hebben de leiding in het kabinet, maar niet de absolute zekerheid van een
eensgezinde liberale meerderheid in het parlement achter zich. (Welderen Rengers. W.J.
van (baron). Schets eener parlementaire geschiedenis van Neclerland. Tweede Deel  1891 -
1901 door C.W. de Vries, 's-Gravenhage, 1948, blz. 2 en biz. 7)

10,   Raalte. E. van. Troonredes, openingsredes, inhutdigingsredes  1814-1963.'s-Gravenhage,
1964. biz. 178.

11.    Vries. W. de, De invioed van werkgevers en werknemers op de loistandkc,ining rim de
eerste sociale verzekeringswet in Nederland (de Ongm·cille,iwet  1901).Devenkr. 1970.
hlz. 37 en biz. 49.

12. Het confessionele ministerie-Mackay stelt bij de wet van 19 januari 189() een st:iatscom-
missie in tot "verzameling van gegevens voor de kennis van de maatschappelijkc toe:,tan-
den der arbeiders, van de verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders in de verschil-
lende bedrijven en van den toestand van fabrieken en werkplantsen met het oag op de
i,eiligheid en de gezondheid der arbeiders". De staatscommissie staat onder leiding van
Rochussen. (Geciteerd in: Verdam, D.C.H.. Geschiedenis en inhot{(1 dersoc idle H'('lgel't/lg.
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Algemeen overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis der sociale weigeving. Eerste Dee\.
Leiden, 11934]. biz. 57-58.)

13.  Onder het ministerie-Roell/Van Houten bestaat de Tweede Kamer uit 59 liheralen. 24
katholieken, 12 antirevolutionairen, 3 radicalen en 2 conservatieven. De liherale anti-
Takkianen hebben de leiding in het kabinet. (Welderen Rengers, W.J. van (baron), (,1).
cit., Tweede Deel 1891-1901 door C.W. de Vries, 1948, biz. 7 en biz. 84)

14.     Bossenbroek,  H.  en  J.  van  den  Berg, Doel, grondslagen  en  Xeschiedent.,·  der.,·c,(·iate
verzekering in Neder/and, 's-Gravenhage, 1949 (vierde druk). biz. 69.

15.  Raalte. E. van, op. cit.. 1964, blz. 183.
16.  Geciteerd in: Diepenhorst, P.A,, De Nederlandsche arbeidswergeving, Deel 11. Zeist.

[1930], biz. 274.
17.   De taak van deze commissie is "te onderzoeken of naast de instelling van eene Rijkslijl-

rentenbank en naast de regeling der verzekering tegen ongelukken maatregelen hij de wet
behooren te worden genomen, om te bevorderen, dat werklieden en met dezen gelij k le
stellen personen, die door ouderdom of invaliditeit blijvend ongeschikt zijn om in hun
onderhoud te voorzien, recht erlangen op geldelijke uitkeeringen, en bij bevestigende
beantwoording dier vraag een of meerder daartoe strekkende wetsvoorstellen met memorie
van toelichting en raming der geldelijke gevolgen te ontwerpen en aan Uwe Majesteit
in te dienen". (Geciteerd in: Heldt. B.H., Pensionneering van Werklie£len. Uitkomsten i,an
het onderz.oek der Staats-Commissie met eenige beschotiwingen, Amsterdam.  1898. biz.
3.)

18.   Heldt, B.H., op. cit., 1898, biz. 10 en biz. 34-36.
19.     In de Tweede Kamer worden gekozen: 48 liberalen (33 unie-liberalen en 15 oud-liberalen),

4 radicalen, 17 antirevolutionairen, 5 Lohmanianen, 1 christelijk-historische afgevaardigde.
22 katholieken. 2 sociaal-democraten en een Friese socialist. Hoewel het ministerie-Pierson
grotendeels uit de Liberale Unie voortkomt. moet het niettemin steunen op de gehele
linkse coalitie en met de wensen van de verschillende groepen van de coalitie rekening
houden. (Koetsveld. C.E. van. Het Ontstaan, de Beginselen en de Gesc·hiedenis rcin On:c
Politieke Partijen. Utrecht, [1905], biz. 496: Welderen Rengers. W.J. van (haron), ()11.

cit., Tweede Deel 1891-1901 door C.W. de Vries. 1948, biz. 147)
2().  Volgens dit voorlopig ontwerp is iedere loonarbeider, met een inkomen van niet nicer

dan 1200 gulden per jaar. verzekeringsplichtig. Het pensioen gaat in op 65-jarige leeftijd.
Zij die bij het in werking treden van de wet echter reeds ouder zijn dan 46 jaar. ontvangen
pas op hun 70ste jaar pensioen, en dat nog alleen onder de conditie. dat zij van hun 46ste
tot hun 70ste jaar. geregeld en zonder mankeren. 52 weken per jaar hun premie betalen.
Wie bij het in werking treden van de wet reeds ouder dan 65 jaar is. deelt niet meer in
de verzekering en ontvangt dus niets. Voorts kent het ontwerp a.in hen. die bij invocring
van de verzekering ouder dan 46 jaar zijn. alsmede aan hen die. na slechts enkele weken
verzekerd te zijn geweest. reeds invalide worden. slechts een minimumpensioen toe. Om
op ouderdomspensioen aanspraak te hebben. moet men minstens 24 jaar premie hehhen
heta,ild. Het wetsontwerp heschrijft vij f loonklassen. De wachttijd vocir invaliditeitspensi-
oen bedraagt 3 tot 6 jaar. De staat geeft een jaarlijkse hijdrage van 2 milic,en gulden.
(Vliet, P. van. en W.C.J. Passtoors. op. {-·it.. 19(8. Mr. 15-16)

21.    VlieL  P. van, en W.C.J. P.issloors. 4). cit.. 1909. hIi. 16-2().

22.    De commissie bestaat uit onder anderen vijf ministers, vijf ccimmiss,trissen de. K<,nitiex.
leden van de Eerste en de Tweede Kamer en burgemeesters van enkele grote steden.
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23.   Diepenhorst. P.A.. Voorlezingen orer de economic. Decl IV. Sociale politiek. Zeist. 11929].
biz. 20-21.

24. 11SG-archief (Internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam): SDAP-
archiefmap. Bond poor Staatspensionneering. map  L nr. 2605''

25.  Wieringa. G. en D. Boswijk, Stamsliensioen voor iederee,1. Arnhem. Ica. 19()21 (tweede
druk), biz. 11.

16.    Jacirboekje  van de  Bond i,oor Staatspensionneering.  \914. h\z.  51-6\.
27.    Jacirboekjes  van de  Bond  voor  Staatspensionneering.  1909-\9\8.

Sinds 1919 wordt op de voorkant van de jaarboekjes van de Bond voor Staatspensionnee-
ring als beginsel en doel (artikel 1 der statuten) geformuleerd: "De Bond voor Staats-
pensionneering beoogt het tot stand komen eener wet. waarbij aan alle Nederlandsche
mannen en vrouwen krachtens hun Nederlanderschap op een nader hij bedoelde wet aan
te geven leeftijd recht wordt toegekend op een gelijk staatspensioen. zonder premiebeta-
ling. de kosten te vinden uit de opbrengst van belastingen naar draagkracht" (Jaarboekies

van de Bond voor Staatspensionneering. \919-\ 932)
28.    Geciteerd in: Bond voor Staatspensionneering, Een toespraakje ,·an Perio, Lochem. 191().

biz. 5-7.

29.  Vliegen. W.H.. Arbeiderspensionneering. De eisch van stacitspensionneering verdedigd.
Amsterdam, 1899, biz. 21-23.

3().     Geciteerd  in:  Bond voor Staatspensionneering,  op.  cit,,1910,  biz.  5-7.
31.    Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek. Prae-cid\'ier.eli over cle „rcigen:

13 iii\,oering eener rerplicliting lot ver:.ekering tegen de geldelijke gevolgen \,(in .uderdoin

et, ilivaliditeit wenschelijk? Zoo izeen, door welke andere middele,1 kiln de Stciat de:.e
verzekering bevorderen?, Amsterdam. 1906. biz. 82.

32.      Soep.  A.B.,  Waarom  ik  tegen  Staatspensioneenng ben. Arnhem.   1898.  hlz.   15.
33.   Greven, H.B.. (h,er staatszorg betreffende de verzekering i·an Hy,rk/teden. Nijmegen. 1893.

biz. 46-47.
34.  Fokker, E.. e.a.. Verplichte Verzekering van loontrekkelicleii tegen de ge\' )18('11 \·an

Invaliditeit en Ottderdom. Rapport op ver:oek van het Bestuu,- cle,· Libercile Unie ititge-
br£,cht. Amsterdam, 1899. biz. 5.

35.  Fokker, E., e.a.. op. cit.. 1899, biz. 5 en biz. 72: Liberale Unic. Vcrplit·lite \,er:,ekering
rcin loonirekkencien tegeli de ge\,olgen \,cin i,ivciliditeit en oude,-clc,in. Amsterdam. datum
onbekend, biz. 8 (samenvatting van het eerst genoemde rapport).

36.  Vliet, P. van. en W.C.J. Passtoors. ()1). Cit.. 1909, blz. 39-40.

37.  Kuyper. A.. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en hims geliiken. Amsterdam.

1895. biz. 8-9 en biz. 16.
38.  Kuyper. A.. c,/).   c·it..   1895.   biz.  48  en  biz.  90.
39.  Iii de paragraaf met de titel 'de schaduwzijde der vrijheid' hetoogt Kuyper: "Er was

vroeger althans eellige organisatie: en w:it men ook op de (,tide gilden gesmaald hehhe,
en hoe terecht ze ook in haar toenmalige vorming onbruikbaar werden gekeurd. toch ga\'en
/e liicer hand. dan er nu is. Ze gaven althans ec,IiRc sa mhinding. En het is niet het minst
ii:in die sa mhindende c,rg:inisatie, hoe gehrekkig ook, dat de wet'kende stand oudtijds
gelukkige dagen te danken had. Maar toen men. om haar gehrekkig k.imkter. deze
organisatic verbrak. zonder er ieth anders dan het 6/nlingen-begrip  het pure indir'illualih-
nic. het brute 11£(imisme vocir in sted te brengen.wen heett cle Fr:insche Revollilli het :inli-
sociale begrip van grenienloc,ze concurrentie over ons losgelaten. wil,irdocir ile op M,cialen
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band berekende toestand eenvoudig onhoudbaar werd." (Kuyper. A.. Op. c it.. \895, biz.
15)

40.  Kuyper. A.. op. (·it.. 1895. biz. 47-48.
41.  Kuyper. A.. op. cit.. 1895. biz. 53
42.   Kuyper. A.. op. cit.. 1895. biz . 53-54 en biz. 58.
43.  Geciteerd in: Vliet, P. van, en W.C.J. Passtoors, op. c·it., 19()9. hlz. 28.
44.  Geciteerd in: Vliet. P. van. en W.C.J. Passtoors. ()1). Cit., 1909. biz. 28.
45.   Scheurer. J.H.. Verplichie ver:.ekering en de Anti-Revolutionizairi Partil. Amersfoort.  1931.

hlz. 57-60.
46.    Bij de katholieken vindt de formele partijvorming veel later plaats dan bij de protestanten.

In 1905 belooft het Program van Actie van de Algemene Bond van R.K. Kiesvereeni-
gingen in Nederland "loyale medewerking aan de verdere at-working van het in de Troon-
rede  van 1901 medegedeelde Regeerings-program".  In deze troonrede  ( 19()1 ) wordt
verplichte verzekering tegen de gevolgen van ziekte, invaliditeit en ouderdom aangekon-
digd. (Opgenomen in: Vliet, P. van. en W.C.J. Passtoors. 011. c·it., 19()9. biz. 29.)

47.      Rerum  No\,aruin.   Encycliek  van   Paits   Leo  XIII  van   15   mei   J 89 J   orer  de  toest„nd   der
cirbeiders. Vertaald door L. Zeinstra, Hilversum. 1948, biz. 46-47.

48.  Geciteerd in: Vliet. P. van, en W.C.J. Passtoors, op. Cit., 1909, biz. 28-29.
49,  Geciteerd in: Vliet, P. van. en W.C.J. Passtoors, op. Cit.. 1909. biz. 29.
5(). Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch ovenicht verkiezingen /948, 's-Gravenhage.

1949. hlz. 36.
51.  In dit wetsontwerp betreffende verzekering van werklieden en hunne weduwen tegen

invaliditeit of ouderdom worden alle personen die in Nederland werkzaam zijn in een
onderneming, in een inrichting of in een dienstbetrekking. tegen 1(,on van niet meer dan
10()0 gulden per jaar. zodra zij hun  16e jaar vervuld hebben. verplicht. zichzelf en hun
weduwen bij de Bank het recht op een rente van invaliditeit en ouderdom te verzekeren.
De arbeiders worden ingedeeld in vijf loonklassen. De middelen voor de uitvoering
worden verkregen uit de premie en een jaarlijkse staatshijdrage van 6 miljoen gulden.
De premie wordt hetaald door de werkgever. door middel van het plakken van rentezegels
op een rentekaart. De werkgever mag de helft van de premie op de werknemer verhalen.
Recht op rente ontstaat bij blijvende of bij tijdelijke invaliditeit. als deze een halt jaar
heeft geduurd. Recht op ouderdomsrente bij het bereiken van de 70-jarige leellijd. Recht
op weduwerente heeft de weduwe, indien zij invalide is of de 7()-jarige leettijd heet-t
hereikt. (Wittert van Hoogland. E. B.F.F. (baron). De 1)arlementaire gesi·hiecleitis cler
sociale vcrzekering 1890-1940. Deel 1. Haarlem, 1940. biz. 126)

52.  Geciteerd in: Diepenhorst, P.A., OP. t.tt., Deel 11,11930]. biz. 281.

53.  Geciteerd in: Diepenhorst. P.A.. ()11. /'/1., Deel 11, [19301, hiz. 283.
54.  Diepenhorst, P.A., (>P. Cit.. Decl 11,119301, biz. 281-284: Wittert van H (,ogland. E.B.F.F.

(har ,n). Op. Cd„ Decl I. 1940. biz. 127.
55. Centraal Bureau  voor de Statistiek. op.  c·it..  1949, biz.  36.
56.    Welderen Rengers. W.J. van (baron). Schets eener parlemetitctire ges ·hiedenis ;911 Necler-

land. Derde Deel 1901-1914 door W. H. Vermeulen. 's-Gravenhage. 195(). hi/. 92.

57.  Geciteerd in: Vliet. P. van, en W.C.J. Passtoors. ()11. Cit.. 19()9. biz.31.

58. Veegens dient op 16 oktoher 19()7 het wetsontwerp betreffetide wettelijke verplichting
van werklieden om zich en hunne weduwen te verzekeren tegen geldelijke gevolgen vati
ouderdom bij de Staten-Generaal in. In afwijking van het ontwerp-Kuyper laat Veegens

87



overigens het recht op pensioen op 65-jarige leeftijd ingaan. CH(indelingen  ler Stuteti-
Generaal, Bijlagen. 1907-1908.164. nr. 3. memorie van toelichting. hlz. 41 )

59.   Handelingen der Staten-Generacil. Billagen. 1907-19()8.164. nr. 3. meinoric van toelich-
ting. biz. 37-38 en biz. 41.

60. Centraal Bureau  voor de Statistiek. op.  cit..  1949.  biz.  36.
61.  Smeenk, C. en P. van Vliet, Een held in volle wcipenrusting. A.S. Tcilinci eli z.iill (11'beicl.

Rotterdam, 1916, biz. 133-134: Suttorp. L.C., De reclits<, c·c}(ilitic iii de Neclerlcindse
politiek van de negentiende en twintigste eeuw. Kampen.  1971. biz.  16.

62.   Spoormans, H., 'Met mtsluiting ),an poorregi'. Het ontstaan wn libemle det,141,·ratic iii
Nederland. Amsterdam, 1988, biz. 173-175.

63.  Spoormans, H., op. cit.. 1988. biz. 181-182.
64.  In veel opzichten komt dit wetsontwerp betreffende verzekering van werklieden tegen

geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom overeen met dat van Kuyper. Wederom
worden verzekerden in loonklassen gesplitst, de betaling van de premie over werkgevers
en werknemers verdeeld en heeft de verzekering betrekking op invaliditeit die op iedere

leeftijd kan worden aangetoond en op 70-jarige leeftijd zonder onderscheid wordt aangeno-
men. Ook nu is er sprake van een staatsbijdrage, ditmaal gedurende 75 jaren een bedrag
van 8,5 miljoen per jaar. In afwijking van Kuypers voorstel komt in plaats van de wedu-
werente een wezenrente en wordt de uitvoering opgedragen aan een nieuw orga:in. de
Raden van Arbeid. Het wetsontwerp kent ook een vrijwillige verzekering voor een
uitkering in geval van invaliditeit of het bereiken van de 7()-jarige leeftijd. Voor deze

vrijwillige verzekering kunnen bijvoorbeeld zelfstandigen zich verzekeren. of de werknme-

mer die aanspraak wil maken op een hogere uitkering (Handelitige,1 cler Sicite,1-Geticrcicil.

Bijlagen. 191()-1911,258. nr. 2. ontwerp van wet. biz. 1-4: Diepenhorst. P.A. (,11. l il..
Decl 11,1193()1. blz. 285)

65 Himdelingen der Staten-Genercial. Billagen.  191()-1911,258. nr. 3. memorie van toclich-
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66. Mmdelingen der Staten-Generaill. Bijlagen. 1909-191(). 3()2. nr. 4, memorie van toelich-
ting. biz. 54-55.
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68.  Smeenk, C. en P. van Vliet. op. cit., 1916. biz. 200 en biz. 21()-211.

69.  Vellinga. J.M.. Tal,na's sociale arbeid. Hoorn.  1941. biz.  183.
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74,  Vliet. P. van. en W.C.J. Passtoors. op. cul. 1909. biz. 28.
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81.   Vrijzinnig-Democratische Bond, Invaliditeits- en ouderdonisper.ekerilig: s-Gravenhage.
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82.  Vrijzinnig-Democratische Bond, op. cit., 1911, biz. 7 en biz. 26-27.
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heid van gunsten en liefdegaven een vernedering en een schande voor de maatschappij.
(Treub, M.W.F., Over sociale verzekering. Amsterdam. 19()6. biz. 2()-22)

85. In Over sociate verzekering C 1906) schrijft Treub met hetrekking tot de kring van verze-
kerden: "Over het algemeen is men geneigd de sociale verzekering tot de arheiders te

beperken. Mij dunkt, zonder grond. Voor het al of niet aanwezig zijn van de reden
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Hoofdstuk 3

De ongevallen- en ziekteverzekering

3.1. Voorrang aan de verzekering tegen ongevallen

Bij de behandeling van het ontwerp-Lely (1898) tot wettelijke verzekering
van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven
erkennen parlementariers dat een dergelijke verzekering nauw samenhangt
met de verzekeringen tengevolge van ziekte, invaliditeit en ouderdom. Deze
verzekeringen vormen als het ware een natuurlijk geheel. Vele Kamerleden
geven blijk van hun teleurstelling dat het kabinet voorrang geeft aan de
ongevallenverzekering. Evenzeer wordt betreurd dat elke aanwijzing ontbreekt
omtrent de toekomstige wettelijke voorziening ten aanzien van ziekte, invali-
diteit en ouderdom. Algemeen wordt een verzekering tegen ziekte als het
fundament van het gebouw van sociale verzekering beschouwd. Een ziektewet
behoort vooraf te gaan aan een verzekering tegen ongevallen. Niet alleen
omdat een ziekteverzekering voor praktisch alle werknemers van grote
betekenis is, maar ook omdat slechts dan een regeling van de ongevallenver-
zekering doeltreffend kan zijn. Wanneer echter de staatscommissie-Rochussen
aan het einde van de negentiende eeuw duidelijk maakt dat maatregelen ten
aanzien van veiligheid en gezondheid van de arbeiders dringend geboden zijn,
krijgt de ongevallenverzekering voorrang boven een ziekteverzekering. Aan
deze keuze ligt een praktische reden ten grondslag: een ontwerp voor een
ongevallenwet   ligt al gereed,   dat   voor een ziekteverzekering   nog   niet.'
Bovendien wordt de verzekering tegen ongevallen door haar beperkte opzet
als haalbaar gezien. Kortom, geen prioriteit wordt gegeven aan de ouder-
domsverzekering, die in de maatschappij en door belanghebbenden het meest
wordt gewenst, of aan de ziekteverzekering, die theoretisch vooraf behoort
te gaan en praktisch reeds in belangrijke mate met het volksleven is ver-
groeid.2

In de politieke en maatschappelijke discussie over de ongevallenverzekering
neemt de organisatie, edn van de stelselkenmerken van het socialezekerheids-
stelsel, een centrale plaats in. De vraag luidt wie de primaire verantwoorde-
lijkheid draagt voor de uitvoering: de staat, verzekeringsmaatschappijen,



werkgevers, werknemers of een combinatie van deze actoren. Na de totstand-
koming van de Ongevallenwet van 1901 wordt de discussie over de uitvoe-
ring voortgezet in het debat over een verzekering tegen ongevallen in de
land- en tuinbouw en in het zeevaart- en zeevisserijbedrijf en in de maat-
schappelijke strijd om de ziekteverzekering. Hoewel in mindere mate dan
over de organisatie wordt ten aanzien van de ongevallenverzekering ook
gedebatteerd over de personenkring. De Ongevallenwet  van   1901   heeft
aanvankelijk slechts betrekking op een gedeelte van de arbeiders: dienst-
boden, landbouwarbeiders en zeevarenden worden uitgesloten. Voor de
ziekteverzekering geldt dat niet alleen over de organisatie, maar ook over
het stelselkenmerk aard van de prestaties wordt gestreden. Gekozen moet
worden tussen een verzekering die zich beperkt tot het uitkeren van zieken-
geld of een verzekering waarin eveneens de zorg voor geneeskundige behan-

deling wordt opgenomen. Ten slotte geldt zowel voor het debat over de
ongevallenverzekering als over de ziekteverzekering dat bij de invulling van
de stelselkenmerken diverse rechtsgronden voor socialezekerheidsbeleid
worden geformuleerd.

3.2. Organisatie uitsluitend door de staat

In de tweede helft van de negentiende eeuw groeit de belangstelling voor
de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders. Zo stichten werkgevers,
fondsen om bijvoorbeeld arbeiders die door een ongeval worden getroffen,
tegemoet te komen. Deze fondsen blijken in het algemeen slechts weggelegd
voor de grote ondernemingen.3 De bijzondere vergadering van de Nederland-
sche Juristen Vereeniging in  1887 doet een belangrijke stap in de richting
van een verplichte werknemersverzekering. De vraag of het wenselijk is "ten
bate der arbeiders dwangverzekering in te voeren, voor zoover betreft de
gevolgen van ongelukken in de uitoefening van het bedrijf ondervonden",
wordt door 32 leden bevestigend  en  door 16 ontkennend beantwoord.4 Het
standpunt van de juristen wordt gedeeld door een commissie5, benoemd door
het bestuur van de Vereeniging tot Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken
en Werkplaatsen. Hoewel de voorkeur eigenlijk uitgaat naar de onderlinge
verzekering pleit de commissie  in  1895 uit praktische overwegingen  voor
de instelling van een staatsverzekeringsbank, die de vorming van beroepsver-
banden en lokale verzekeringsverbanden aanmoedigt. De werknemersorgani-
saties kunnen zich in het voorstel vinden, de werkgevers zwijgen het dood.
Het advies van de commissie strookt naar later zal blijken met de eerste twee
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wetsontwerpen ten aanzien van de ongevallenverzekering. De Vereeniging
tot Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen schaart zich
echter niet achter het advies van de commissie. In een adres ( 1896) aan de
regering kiest de Vereeniging voor een minder centralistisch standpunt dan
de commissie: ook de Vereeniging dringt weliswaar aan op een verplichte
verzekering, maar wenst de uitvoering over te laten aan een staatsverzeke-
ringsbank tezamen met, door de overheid toegelaten, particuliere maatschap-
pijen. Gesteund door werkgevers breekt de antirevolutionair Kuyper later voor
dit systeem van risico-overdrachtb een lans.7

Ook de leden van de Staten-Generaal krijgen oog voor de veiligheid en
de gezondheid van de arbeiders. Het confessionele ministerie-Mackay (1888-
1891) geeft in januari  1890 de staatscommissie-Rochussen de opdracht een
onderzoek in stellen naar de arbeidsomstandigheden in fabrieken en werk-
plaatsen. In de troonrede van 1891 worden maatregelen tot lotsverbetering
van oude en invalide werklieden in het vooruitzicht gesteld. In 1894 raadt
de staatscommissie-Rochussen de regering aan een wetsontwerp in te dienen
"tot oplegging der verplichting aan werkgevers tot verzekering hunner werk-
lieden tegen geheele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende invaliditeit, ten
gevolge van een ongeval bij den arbeid, mits z66 geregeld, dat van Staatswe-
ge gelegenheid tot zoodanige verzekering werd verschaft":

Het duurt echter nog enkele jaren voordat de overheid concrete stappen
onderneemt.  Vlak  voor de verkiezingen  van 1897 dient Van der Sleyden,
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in het conservatieve kabinet-
Roell/Van Houten (1894-1897) het wetsontwerp tot wettelijke verzekering
van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen in bepaaide bedrijven bij
de Tweede Kamer in. Wijzend op de langdurige weg van de civiele procedure
waarin de ondernemer aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, ontstaan
door zijn onrechtmatige daad of nalatigheid (art. 1401 BW en volgende),
noemt de memorie van toelichting op het wetsontwerp-Van der Sleyden de
bestaande rechtstoestand onbevredigend. In de optiek van de minister valt
het vervangen van de wettelijke aansprakelijkheid door een verplichte verze-
kering binnen de grenzen van staatsbemoeienis: "(...) waar nu die vrijheid
van contracteeren niet ten volle bestaat bij een groot aantal personen met het
gevolg, dat, als hen een ongeval treft, zij als armen ten laste van het alge-
meen vallen, daar wettigt het algemeen belang de tusschenkomst van den
Staat, en zou zelfs de vraag gesteld kunnen worden, of onthouding geen
plichtsverzuim wordt."9 Na de constatering dat niet kan worden volstaan met
het opleggen van de wettelijke verzekeringsplicht aan de werkgevers't), komt
de regering tot de conclusie dat de staat zich aansprakelijk dient te stellen
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voor de schadeloosstellingen. Vandaar dat de keuze valt op een rijksinstelling,
waarvan wordt verwacht dat zij een voldoende aantal verzekerden verkrijgt
en de administratiekosten zo laag mogelijk houdt. De Rijksverzekeringsbank
wordt als risicodragend en uitvoerend orgaan aangewezen."

Het nieuwe, liberale kabinet-Pierson (1897-1901) trekt het wetsontwerp-Van
der Sleyden in. De liberaal Lely, minister van Waterstaat, Handel en Ni.iver-
heid, dient op 25 april 1898 een nieuw ontwerp in, dat in hoofdtrekken over-
eenkomt met dat van het vorige ministerie:2 Verplichte verzekering en
uitsluitende exploitatie door de staat vormen wederom de grondslagen.

13

In het wetsontwerp wordt opnieuw geen enkele ruimte gelaten aan het parti-
culier initiatief. De regering is van oordeel dat wanneer, overigens bij uitzon-
dering, de ordening van de maatschappij wordt vervangen door de ordening
van de wet, deze door een staatsorganisatie moet worden uitgevoerd. Zij
denkt in de Rijksverzekeringsbank de waarborg voor een onpartijdige uitvoe-
ring van de wettelijke verzekering te vinden.14 Naar het oordeel van de rege-
ring behoort bij de schaderegeling tussen werkgever en verzekerde een
onpartijdige ambtenaar te staan. Noch de werkgever noch de arbeider nemen
deel aan de uitvoering. I 5

Gezien de tekortkomingen van de civielrechtelijke aansprakelijkheid
zoekt Lely de oplossing in het publiekrechtelijke beginsel dat gemene gevaren
zo veel mogelijk gemeenschappelijk moeten worden gekeerd en gemene
lasten gemeenschappelijk moeten worden gedragen. De minister verklaart
de keuze voor overheidsoptreden, dat tot uitdrukking komt in het publiekrech-
telijke beginsel, als volgt: "Het kan niet bevreemden, dat ditzelfde beginsel
thans in toepassing wordt gebracht op een gebied, waar deze drie voorwaar-
den samenkomen: eene voorziening, op zich zelve door het rechtsbewustzijn
geeischt, gemeenschappelijk belang en mogelijkheid van omslag. Het is in
strijd met het rechtsbewustzijn, dat de werkman, wien in zijn bedrijf een
ongeluk treft, hulpeloos en als een nutteloos werktuig op zijde wordt gescho-
ven. Zijn arbeidsvermogen toch, dat bij een ongeluk geheel of ten deele
teloor gaat, is in den regel de eenige bron van zijn inkomen en de volstrekte
voorwaarde van zijn bestaan. Doch het is tevens een gemeenschappelijk
belang der nijverheid, hetwelk regeling eischt, want de ongelukken, die,
niettegenstaande alle voorzorgen, steeds zullen blijven voorkomen, moeten
als practisch onvermijdelijk worden aangemerkt en de schade, daaruit voort-
vloeiende, behoort tot de noodzakelijke kosten der productie (...)"16 Hiermee
voert Lely tevens het risque professionnel als beginsel van de ongevallenver-
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zekering aan: de lasten van bedrijfsongevallen moeten worden gerekend tot
de normale bedrijfsonkosten.

17

3.3. Aanval op de centraliserende en monopolistische uitvoering

In de Tweede Kamer neemt Kuyper het voortouw in het verzet tegen het
centraliserende en monopolistische karakter van het wetsontwerp-Lely.
Kuyper wil de maatschappelijke organen een rol toebedelen in de organisatie
van de ongevallenverzekering. Bij de ARP-voorman staat het 'zelfdoen', de
gedachte van een organische samenleving, centraal. Kuyper karakteriseert
dit ordeningsprincipe als 'souvereiniteit in eigen kring'. Bij de inwijding van
de Vrije Universiteit te Amsterdam (1880) wijdt Kuyper zijn gehele rede aan
dit begrip. "Ons menschelijk leven (...) blijkt noch eenvoudig noch eenvormig
te zijn, maar vormt een oneindig samengesteld organisme. 266 saamgesteld
dat het enkele niet dan groepsgewijs bestaat en eerst in die groepen zich het
geheel kan openbaren. Noem nu de deelen van dit 66ne groote werktuig
raderen, die door eigen veeren om een eigen spil gedreven worden, of sferen,
elk vervuld met een eigen spannenden levensgeest - naam of beeld is onver-
schillig - mits Ge maar erkent dat er, zoo talloos als de starrenbeelden aan
het firmament, allerlei kringen in het leven bestaan, wier omtrek, van uit een
eigen beginsel als middelpunt, getrokken is met vasten straal (...) Gelijk men
spreekt  van een „zedelijke wereld", een „wetenschappelijke wereld'',  een
„handelswereld", een „kunstwereld'', zoo spreekt men juister nog van „een
kring" des zedelijken, „een kring" des huiselijken, „een kring" des maat-
schappelijken levens, elk met een eigen gebied, en omdat ze een eigen gebied
vormen, met binnen den omtrek van dat gebied een eigen Souverein. (...) Al
deze kringen nu grijpen met de tanden hunner raderen in elkadr, en juist door
dat „op elkahr werken''  en „in elkadr schuiven"  van deze kringen ontstaat
het rijke, veelzijdige, veelvormige menschenleven; maar ontstaat 66k, in dat
leven, het gevaar dat de 66ne kring den naastliggenden inbuige; aldus een
rad horten doe; tand na tand stuk wringe, en dusdoende den gang store van
het geheel. En vandaar dus de bestaansreden voor het optreden in het Staats-

gezag van nog een afzonderlijken gezagskring, die voor het leven dezer
velerlei kringen, in zoover ze uittreden naar het zichtbare, goede op el-
kaarwerking heeft mogelijk te maken en ze heeft te houden binnen de palen
van het recht; en die evenzoo, overmits het persoonlijk leven door de groep,
waarin men leeft, gedrukt kan worden, den eenling heeft te beschutten tegen

overheersching van zijn kring. Een Souverein, die, naar de Schrift het zoo
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kernachtig uitdrukt,  „het land door recht staande houdt", overmits het zonder
recht zich zelf vernielt en valt. Hoog steekt dus deze Staatssouvereiniteit,
als de macht die den enkele beschermt en de onderlinge rechtsverhouding
der zichtbare levenskringen bepaalt, door recht tot bevelen en door recht tot
dwanguitoefening, boven deze alle uit; maar binnen elk dier kringen geldt
ze niet; dMr heerscht een ander gezag, dat, buiten haar om, uit God neder-

•,18daalt, en door haar niet verleend wordt, maar erkend.
Uitgaande van het beginsel van soevereiniteit in eigen kring pleit Kuyper

voor risico-overdracht bij de uitvoering van de ongevallenverzekering. Met
zijn 'groot-amendement' (37 artikelen) poogt Kuyper in 1899 de monopolie-
positie van de Rijksverzekeringsbank te breken, en de instelling van bedrijfs-
verenigingen mogelijk te maken. Kuyper stelt voor een nieuw artikel aan het
wetsontwerp toe te voegen: "In hetgeen vereischt wordt ter uitvoering van
het bepaalde in Art. 1 wordt voorzien door eene Rijksinstelling. Zij draagt
den naam van Rijksverzekeringsbank. Het recht om, onder verband met deze
Rijksinstelling, hierin ten deele zelve te voorzien, kan door Ons worden
toegekend aan werkgevers, die uitsluitend voor dit doel eene vereeniging op-
richten. Deze vereenigingen dragen den naam van Bedrijfsvereenigingen."19
Tijdens de verdediging van zijn amendement in de Tweede Kamer zegt
Kuyper dat het zijn bedoeling is "in de woestijn van deze centralisatie, welke
de Regeering voorstelt, althans eene kleine privaatrechtelijke oase te behou-
den".20 De antirevolutionair schetst in de toelichting op het groot-amende-
ment zijn visie op de afbakening van de grenzen tussen staat en maatschappij.
"Het beginsel, waarvoor het amendement opkomt, is de zelfstandigheid en
de spontaneYteit van de levensuitingen der maatschappij tegenover de te ver
gaande indringing van het Staatsgezag te verdedigen. Inmenging van het
Staatsgezag is hier, gelijk op het geheele terrein der sociale verzekering,
althans aanvankelijk, ook zijns inziens, volstrekt onvermijdelijk; maar de
strekking dier inmenging moet zijn, om de zelfwerkzaamheid der organen
van het maatschappelijk leven op te wekken, niet om die te vernietigen. In
een hooger ontwikkeld Staatsleven moeten de functien van de onderscheidene
organen van het volksgeheel ongetwijfeld door rechtsregeling in behoorlijk
onderling verband worden gehouden, maar de eigen functie van die organen
mag niet vernietigd worden, zal het geheele volkslichaam geen schade lij-

.21
den.

Na diverse mislukte pogingen om de regering tot hernieuwd onderzoek inzake
het ongevallenvraagstuk te bewegen, zoekt Kuyper steun bij de groot-industri-
elen, die evenmin zijn te spreken over het wetsvoorstel. Net als Kuyper draait
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het bij de werkgevers om het zelfdoen: om de gedachte van de organische
samenleving.22 Vandaar dat ook de werkgevers vijandig staan tegenover
het centralistisch, monopolistisch en bureaucratisch karakter van de wettelijke
ongevallenverzekering. Tevens wordt geprotesteerd tegen de vermoedelijk
onnodig zware lasten die het wetsontwerp op de industrielen legt. Van werk-
geverszijde wordt aangedrongen op een regeling die in veel mindere mate
de organisatie van de bedrijfsongevallen overlaat aan de Rijksverzekerings-
bank, die in het algemeen eenvoudiger en minder kostbaar is en die beter
aansluit bij de bestaande praktijk. In grote ondernemingen zijn dikwijls reeds
voorzieningen tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen tot stand gebracht.
De werkgevers zijn bovendien verbolgen dat de industrie niet bij de voorbe-
reidingen van een ongevallenwet is betrokken.23 Het ongevallenvraagstuk
vormt de directe aanleiding voor de oprichting van de Vereeniging van
Nederlandsche Werkgevers (VNW) in  1899. In datzelfde jaar zetten werkge-
vers in Twente een adressenactie op touw. Vele ondernemers-adressen
volgen. Gepleit wordt voor een systeem waarin de groot-industrie zel fstandig
maatregelen treft en de kleine bedrijven in risico-verenigingen tot gemeen-
schappelijke voorzieningen komen. 24

In het diepste geheim zoekt Kuyper contact met enkele groot-industrielen.
Deze samenwerking resulteert in een uitvoerig amendement dat wordt gepre-
senteerd als het werk van Kuyper zelf.25 In een protestvergadering  van  19
juni 1899 besluiten de industrielen het amendement te ondersteunen.26 Het
groot-amendement beoogt naast de Rijksverzekeringsbank speciaal voor dit
doel te vormen verenigingen van werkgevers, de zogenaamde bedrijfsver-
enigingen, bij de uitvoering van de ongevallenverzekering te betrekken. De
invloed die in de bedrijfsverenigingen aan de arbeiders wordt gegeven, is
gering.27 De inhoud van het amendement strookt niet met het oorspron-
kelijke verlangen van Kuyper, die bedrijfsverenigingen naar Duits model
nastreeft. In het Duitse stelsel zijn de werkgevers van gelijke of gelijksoortige
verzekeringsplichtige bedrijven, over geheel Duitsland verspreid, verenigt
in Berufsgenossenschaften. Elke Berufsgenossenschaft vormt een onderlinge
verzekeringscorporatie, waarvan de werkgevers de leden en de bij hen in
dienst zijnde werklieden de verzekerden zijn. Deze beroepsverenigingen
hebben autonomie, maar staan onder toezicht van de staat.28 De bedrijfsver-
enigingen, zoals opgenomen in het amendement-Kuyper, vertonen slechts
geringe gelijkenis met het Duitse model. Hieruit blijkt de invloed van de
grote ondernemers op het amendement-Kuyper: in het amendement wordt
in vergaande mate tegemoet gekomen aan de wensen van de ondernemers,
zoals geformuleerd in adressen aan de regering. De bedrijfsverenigingen zijn
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in dubbel opzicht facultatief. Ten eerste betreft het een uitvoeringsvorm die
slechts in sommige bedrijfstakken kan worden gekozen, terwijl de overige
onder de Rijksverzekeringsbank ressorteren. Maar ook beperken de werking
en de bevoegdheden van de bedrijfsvereniging zich tot die ondernemingen
die individueel vrijwillig tot haar toetreden.29 In de toelichting op zijn amen-
dement erkent Kuyper de beperkende werking van zijn voorstel tot wetswijzi-
ging: "Dit voorstel bedoelt niet anders dan aan ondernemers, die achten
zelven even goed en zelfs beter voor hun werklieden te kunnen zorgen, het
recht hiertoe, onder regelen bij deze wet te stellen, toe te kennen. Wei nood-
zaakt het stelsel van het Ontwerp dat recht te binden bezwarende voorwaar-
den, doch al kon ten slotte slechts een betrekkelijk klein gedeelte der belang-

hebbenden op deze wijs aan den centraliseerenden dwang van het Regeerings-
stelsel ontkomen, reeds hiermede zou voor de handhaving van het maatschap-
pelijk initiatief eene niet onbelangrijke winste zijn verkregen.

„3()

De regering ziet geen heil in de door Kuyper voorgestelde 'sociale decentrali-
satie' en bluft een gecentraliseerde uitvoering voorstaan. Zij vreest een tegen-
strijdig belang voor werkgever en werknemer, verwacht dat de toegang tot
een bedrijfsvereniging slechts openstaat voor de grote industrielen en voor-
spelt dat een centrale uitvoering de verzekering goedkoper en aantrekkelijker
maakt.3' Het liberale kabinet wenst een staatsorganisatie ter bescherming
van de arbeiders en acht het amendement onaannemelijk. De progressieve

liberalen zijn niet van plan, door ondersteuning van het amendement, de
regering af te vallen. Kuyper krijgt slechts medewerking van de antirevoluti-
onairen, een enkele katholiek en een afgevaardigde van de Christelijk-histori-
schen kiezersbond. Evenals de sociaal-democraten en het merendeel van de
katholieken, geven de liberalen geen prioriteit aan het beginsel, maar aan de
praktische noodzakelijkheid van de ongevallenverzekering. In het algemeen
verkiezen de Tweede-Kamerleden een in vele ogen gebrekkige regeling boven
uitstel. Uiteindelijk wordt het amendement-Kuyper met 62 tegen 32 stemmen
verworpen. Hetzelfde lot ondergaan twee andere amendementen van de vrij
antirevolutionair De Savornin Lohman en de liberaal De Beaufort, die het
voor een onderneming mogelijk willen maken zelf het risico van de verzeke-
ring te dragen of dat over te laten aan een organisatie van werkgevers. De
Tweede Kamer neemt op 13 december 1899 met grote meerderheid (79 tegen
14 stemmen) het eerste ontwerp-Lely aan.32 De ARP-fractie verleent haar
steun aan het wetsontwerp. Kuyper noemt deze houding geoorloofd en
raadzaam, omdat anders "verminkten, weduwen en wezen, bij verwerping
der voordracht, het gelag zouden betalen".33 Indien de antirevolutionairen
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tegenstemmen, vreest Kuyper bovendien dat de werklieden van de ARP ver-
vreemden. 34

In tegenstelling tot de werkgevers houden de werklieden zich aanvankelijk
op de viakte: zij zijn tevreden met de voorgenomen verzekering, zoals be-
schreven in het wetsontwerp-Lely.35 Maar de acties van de werkgevers om
de leden van de Eerste Kamer voor het amendement-Kityper te winnen,
brengt onrust teweeg in de gelederen van de socialistische arbeiders. Gezien
de machtige positie van de werkgevers vrezen zij in de door Kuyper voorge-
stelde bedrijfsverenigingen het onderspit te delven. In april 19()() wordt van
socialistische zijde het Landelijk Komitd inzake de Ongevallenwet opgericht.
Evenals het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond. het Nationaal
Arbeids-Secretariaat en tai van kleinere en plaatselijke arbeidersverenigingen

dringt het Komitd bij de Eerste Kamer aan op spoedige aanneming van het
wetsontwerp-Lely.36 In het vlugschrift Geen Patroonswet, benadrukt het
Landelijk Komitd de noodzakelijkheid van een spoedige totstandkoming van
een ongevallenverzekering. "Wij denken, dat het tijd wordt voor het arme
volk, dat een zoo moeilijken levensweg heeft, dat zooveel in het verborgen
lijdt, om welks nooden en behoeften de grooten der aarde zich zoo weinig
bekommeren, schoon zij zijn arbeidskracht dagelijks opeischen, en daaraan
al hun schatten en al hun voorrechten danken, - wij meenen dat het tijd wordt
dat het arme volk zich opmaakt, zijn macht vertoont, zijn wil doet hooren,
en forscher, zwaarder, dreunender dan tot nog toe geschiedde aan hen die
van zijn arbeid leven en genieten toeroept: deze 66ne zekerheid verlangen
wij thans, dat niet langer het slachtoffer van het beroepsgevaar met een
aalmoes of met niets naar huis wordt gezonden, met zijn gezin aan den
grijnzenden honger prijsgegeven, of als de eter van genadebrood met slaven-
ketenen wordt geklonken aan de genade van den patroon, voor wien hii zijn
leven waagde en zijn levensvreugd verspeelde.

„17

Bij de openbare behandeling in de Eerste Kamer blijkt dat vele leden moeite
hebben met staatsbemoeienis die geen ruimte laat voor het particulier initia-
tief. Boven de gedwongen verzekering bij de Rijksverzekeringsbank wordt
veelal de voorkeur gegeven aan particuliere verzekering. Maar de grote
meerderheid van de Eerste Kamer bestrijdt het wetsontwerp bovenal op grond
van een principieel bezwaar: de voorgestelde regeling is van privaatrechtelijke
aard en behoort niet publiekrechtelijk te worden geregeld. Op  I  juni  1900
verwerpt de Eerste Kamer het wetsontwerp met 29 tegen 2() stemmen. 3K

Drie weken later dient minister Lely reeds een nieuw wetsvoorstel in. Dit
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tweede wetsontwerp-Lely houdt rekening met de geopperde bezwaren in de
Staten-Generaal. Zo wordt door invoering van een nieuw artikel de monopo-
lie-positie van de Rijksverzekeringsbank prijsgegeven en enige ruimte gelaten
aan het particulier initiatief: "De werkgever, die hier te lande den zetel zijner
onderneming heeft, kan door ons, op zijn verzoek, worden toegelaten om
hetzij zelf het risico te dragen der bij deze wet bedoelde verzekering zijner
werklieden, hetzij dit over te dragen aan eene naamloze vennootschap of

1,39rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging Hiermee komt de regering,
tegemoet aan de roep om risico-overdracht. De Rijksverzekeringsbank blijft
echter over alle gevallen beslissen en het bedrag van de schadeloosstelling
bepalen. Ondanks dat enkele sociaal-democratische en liberale Kamerleden
hun ongenoegen over de mogelijkheden tot eigen-risicodragen en tot risico-
overdracht uitspreken, komt het wetsvoorstel ongeschonden door beide Ka-
mers. De sociaal-democraat Schaper vreest dat de ruimte die aan de werkge-
vers wordt gegeven ten koste gaat van de uitkeringen. De vrijzinnig-demo-
craat Fokker acht de concessies van de regering verwerpelijk met het oog
op de belangen van de werklieden en de staat, zijn partijgenoot Veegens
spreekt van een "waar offerfeest van beginselen".41) Op 2 januari 1901 wordt
de Ongevallenwet in het Staatsblad afgekondigd.41 Pas na de invoering van

de Beroepswet (1902)42 treedt de Ongevallenwet op 1 februari 1903 volledig
in werking. 43

3.4. Organisatie in de geest van het groot-amendement

Het eerste wetsontwerp tot regeling van de ongevallenverzekering, het ont-
werp-Van der Sleyden, heeft betrekking op een beperkt aantal 'gevaarlijke'
bedrijven. De minister is van oordeel dat waar door de wetgever voet wordt
gezet op nog onbekend terrein, niet onmiddellijk een groot aantal bedrijven
aan die regeling behoort te worden onderworpen.44 In het eerste ontwerp-
Lely wordt de bescherming uitgebreid tot de arbeiders, werkzaam in een door
de wet opgesomde lange reeks van bedrijven. In zijn tweede wetsontwerp
neemt minister Lely alle industriele arbeiders in de kring van verzekerden
Op:5 Tot slot wordt de Ongevallenwet in 192146 uitgebreid tot alle bedrij-
ven, met uitzondering van de land- en tuinbouw alsmede het zeevaart- en
zeevisserijbedrijf. Daarnaast wordt een deel van de uitvoering van de onge-
vallenverzekering met ingang van  1923  aan de Raden van Arbeid opgedra-
gen.

47
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Land- en tuinbouwongevallenverzekering

De land- en tuinbouw vallen niet onder de werking van de Ongevallenwet
1901, omdat in deze sectoren de verzekering zich ook uitstrekt tot de werkge-
vers en op een andere wijze het loon en de premies worden berekend.48
Achtereenvolgens proberen de ministers Kuyper, Veegens en Talma de kring
van verzekerden van de ongevallenverzekering uit te breiden tot de personen
die in de land- en tuinbouwsector werkzaam zijn. Uiteindelijk treedt per I
mei   1923  de  Land- en Tuinbouwongevallenwet in werking, waarvan  de
organisatie veel gelijkenis vertoont met het door Kuyper ingediende amende-
ment tijdens het debat over de ongevallenverzekering. Het ontwerp dat aan
deze wet ten grondslag ligt, is afkomstig van Aalberse, de katholieke minister
van Arbeid in het kabinet-Ruys de Beerenbrouck I(I 918-1922). Zijn antire-
volutionaire voorgangers Kuyper en Talma komen in hun wetsontwerpen niet
verder dan een gelijksoortige organisatie als in de Ongevallenwet  1901. Op
13 april 1905 stuurt minister Kuyper het wetsontwerp tot een ongevallen-
verzekering van personen, werkzaam in landbouwbedrijven, naar de Tweede
Kamer. Gepoogd wordt het gecentraliseerde karakter van de Ongevallenwet
af te zwakken en de uitvoering zo veel mogelijk aan de landbouw over te
laten. De organisatie van de verzekering is nagenoeg gelijk aan die van de
Ongevallenwet: de verzekering wordt uitgevoerd door de Rijksverzekerings-
bank, met gelegenheid voor de werkgever om het risico van de verzekering
van zijn arbeiders zelf te dragen of over te dragen aan een bijzondere verze-
keringsinstelling. Minister Veegens  (VDB)  past dit ontwerp  in   1906  op
diverse punten aan. Vervolgens worden deze wijzigingen in 1908 ingetrokken
door de ARP'er Talma, die het oorspronkelijke ontwerp van zijn partijgenoot
Kuyper voor de dag haalt. Alsook dit wetsontwerp op niets uitloopt, nemen
vrijwillige organisaties van werkgevers de ongevallenverzekering van land-
en tuinbouwers ter hand.49

Van de initiatieven van de werkgevers maakt minister Aalberse dankbaar
gebruik. Wanneer Aalberse op 3 augustus  192 I een ontwerp met betrekking
tot de landbouwongevallenverzekering indient, houdt hij rekening met de
wens van de onderlinge organisaties, zoals de Centrale-Landbouw-Onderlinge,
de Tuinbouw-Onderlinge en de Roomsch-Katholieke Boerenbond, om hun
bedrijf te blijven uitoefenen. Volgens de memorie van toelichting staat de
minister op het standpunt "dat, waar de overheid haar bemoeiing uitstrekt
tot een nieuw gebied, bij de organisatie dezer overheidsbemoeiing zooveel
mogelijk rekening moet worden gehouden met hetgeen op dat gebied in het
vrije maatschappelijk verkeer zich heeft ontwikkeld en bewijzen van levens-

105



„ 511vatbaarheid heeft gegeven . Het wetsontwerp-Aalberse draagt de uitvoe-
ring op aan openbare organen (Rijksverzekeringsbank, Verzekeringsraden
en Raden van Arbeid) en aan bijzondere instellingen (bedrijfsverenigingen).
Beide soorten organen worden gelijk aangeslagen. Aan de werkgever wordt
de keuze gelaten of hij zich wil aansluiten bij een bedrijfsvereniging, dan
wei het risico wil zien gedragen door het openbaar orgaan.5' Bij de behan-
deling van het ontwerp in de Eerste Kamer blijkt dat Aalberse het particulier
initiatief verheft boven de openbare organen. "Ik geloof, dat wij den verstan-
digen weg gevolgd hebben door te zien naar wat de menschen uit eigen

beweging gedaan hebben en wij met behulp daarvan in de wet hebben voort-
gebouwd. Wij hebben als principieele basis aanvaard: eerst moeten de men-
schen het zelf doen en, voor zoover zij het niet zelf doen, zal de Staat zich
er mede bemoeien en hun zeggen: dan komt ge bij den Raad van Arbeid en
Rijksverzekeringsbank en wordt dan gedwongen het te doen. Wij laten echter
het liefst de menschen eerst hun eigen boontjes doppen. Hoewel met„52

name op het punt van de organisatie het wetsontwerp in de Staten-Generaal
kritiek ondervindt, wordt het voorstel in beide Kamers aangenomen.53 De
Land- en Tuinbouwongevallenwet verschijnt op 20 mei  1922 in het Staats-
blad.54 In de zin van deze wet is een bedrijfsvereniging een rechtspersoon-
lijkheid bezittende vereniging van werkgevers. Het bestuur van de bedri.ifsver-
eniging moet voor de helft door en uit werknemers worden gekozen.

Zeeongevallenverzekering

De discussie over een ongevallenverzekering voor het zeevaart- en zeevisse-
rijbedrijf kent een overeenkomstig verloop als het debat over de land- en
tuinbouwongevallenverzekering. Pas na de totstandkoming van particuliere
verzekeringsmaatschappijen wordt een organisatie in de geest van het groot-
amendement gerealiseerd. Kuyper stuurt de Tweede Kamer op 19 november
1904 een wetsontwerp waarin de verzekering van personen die werkzaam
zijn in het zeevisserijbedrijf tegen de geldelijke gevolgen van een bedrijfson-
geval wordt geregeld. In zijn oorspronkelijke plannen draagt Kuyper de
uitvoering op aan twee bedrijfsverenigingen: 66n voor de grootvisserij op
de Noordzee, 66n voor de Zuiderzeevisserij en de kustvisserij lungs de
Noordzee. Maar een dergelijke inrichting blijkt om praktische redenen niet
haalbaar. "Wil men de uitvoering der ongevallenverzekering aan de werkge-
vers zelf overlaten, dan dient in de eerste plaats zekerheid te bestaan, dat men
beschikken kan over voldoende krachten, die bereid en bekwaam zi.in deze
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verzekering uit te voeren. Het is dan ook alleen ter oorzake van het ontbreken
dezer zekerheid, dat uit het thans aangeboden ontwerp de Bedrijfsvereenigin-
gen gelicht zijn en de uitvoering der verzekering gebracht is bij de Rijksver-
zekeringsbank", aldus Kuyper in de toelichting op zijn ontwerp.55 Ook
minister Veegens, die eerst een aantal wijzigingen in het ontwerp van Kuyper
aanbrengt en later, op 29 juni  1907, zelf een nieuw voorstel met betrekking
tot het zeevaartbedrijf op tafel legt, zoekt aansluiting bij het karakter van de
Ongevallenwet  van  1901.  Het is minister Talma die  met zijn wetsontwerp
van 4 december  1912 een andere richting inslaat, en de uitvoering van de
verzekering van personen werkzaam in het zeevaart- en het zeevisserijbedri.if
tegen geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen aan een 'Zeebedrijfsvereeni-
ging' opdraagt. De genoemde ontwerpen bereiken echter geen van alle de
status van wet. Pas bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt
aangedrongen op een spoedige wettelijke regeling. Posthuma, die sinds eind
oktober 1914 Treub als minister op het departement van Landbouw, Ni.iver-
heid en Handel is opgevolgd, en Treub (Financien) komen op 2() februari
1915  met een ontwerp dat resulteert in de Oorlogszeeongevallenwet56 van
8 mei 1915. De regering gaat er bij de invoering van deze wet vanuit dat
"er voldoende gelegenheid zal bestaan tegen redelijke premien de noodige
verzekeringen bij particuliere maatschappijen te sluiten".57 In de praktijk
sluit het merendeel van de werkgevers zich inderdaad aan bij een particuliere
verzekeringsmaatschappij, namelijk de vereniging Zee-risico die in maart
1915 is opgericht. Bij wet van 27 juni 1919 komt een nieuwe, voorlopige,
Oorlogszeeongevallenwet58 tot stand. In afwachting van een definitieve rege-
ling dient deze opnieuw als noodmaatregel, waarin de uitvoering in handen
blijft van de particuliere maatschappijen.

59

3.5.      De aanloop naar een ziekteverzekering

Met de wettelijke verankering van de ongevallenverzekeringen voor de indus-
trie, het landbouw-, tuinbouw- en zeevaartbedrijf is nog geen einde gekomen
aan de strijd om de uitvoering van de sociale verzekering. De uitvoerings-
kwestie blijft een belangrijk thema van onder meer maatschappelijke en
politieke geschriften. Wat betreft de uitvoering van de ongevallenverzekering
wordt in rapporten van achtereenvolgens de Bond van Vriie Liberalen (19()9),
de SDAP (1911), het R.K. Werkliedenverbond ( 1927) en van de combin:itie
NVV/SDAP ( 1928) gepleit voor decentralisatie en ineer inbreng van werkge-

60vers en werknemers. Zo wenst de SDAP in haar rapport van  1 9 1 1  dat  het
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systeem van risico-overdracht zo spoedig mogelijk verdwijnt, "daarvoor tn
voor de te veel gecentraliseerde Rijksbank zal dienen in de plaats te komen
een met zoo min mogelijk omslag ingerichte sterk gedecentraliseerde admini-
stratie, zich geheel en al aansluitende aan de in te richten ziekte- en invalidi-
teitskassen".6'  Het R.K. Werkliedenverbond maakt  in het rapport  van  1927
zijn prioriteiten kenbaar: "Een uitvoering van de industrieele Ongevallenwet
door bedrijfsvereenigingen zou worden toegejuicht. Voor de geheele sociale
verzekeringswetgeving dient voorop te staan het principe: zooveel mogelijk
uitvoering der verzekering door uit de vrije maatschappij opgekomen organen,
gevormd door de centrale organisaties van werkgevers en werknemers. „62

Ook het NVV en de SDAP trekken de conclusie dat belangengroepen meer
bij de uitvoering van de ongevallenverzekering moeten worden betrokken.
Een gezamenlijke commissie acht het nodig "dat aan het hoofd der Rijksver-
zekeringsbank zal komen een bestuur, samengesteld uit de kringen van
belanghebbenden, d.w.z. uit leden, aangewezen door de Vakcentrales van
arbeiders en werkgevers, waaraan voorts toegevoegd zouden kunnen worden

i, 63

eenige leden, benoemd door de Reegenng . Deze inzichten vormen de
voorbodes van een nieuwe discussie, namelijk die over de ziekteverzekering,
waarin de strijd om de organisatie wordt voortgezet. Tevens komt in de jaren
twintig een omvangrijke discussie over een gehele herziening van de sociale
verzekeringswetgeving op gang, waarin opnieuw een centrale rol is wegge-
legd voor het uitvoeringsvraagstuk.

Zonder de tussenkomst van de wetgever verstrekken particuliere zieken-
fondsen, fabrieksfondsen en vakverenigingen reeds rond de eeuwwisseling
geneeskundige hulp en geldelijke uitkeringen in geval van ziekte.64 Daar-
naast kent het Burgerlijk Wetboek een bepaling, die overigens niet strikt
wordt nageleefd, waarin de werkgever verantwoordelijk wordt gesteld voor
doorbetaling van het loon gedurende een onbepaalde periode. Na de totstand-
koming van de Wet op het Arbeidscontract (1907) wordt in steeds meer cao's
geregeld dat de werkgever premie dient op te brengen voor ziekengelduitke-
ringen, die doorgaans dertien weken bestrijken.65 Gegevens over het zieken-
fondswezen zijn schaars, slechts een aantal onderzoeken is uitgevoerd. Zo
doet een commissie  van de Maatschappij  tot  Nut  van  ' t Algemeen verslag
van 650 fondsen (1891-1895), onderzoekt een commissie uit de afdeling
Amsterdam van de Nederlansche Maatschappij tot bevordering der Genees-
kunst de Amsterdamse ziekenfondsen ( 1900), rapporteert Smissaert in op-
dracht van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers over 96 zieken-
fondsen die aan ondernemingen zijn verbonden (19()2) en houdt een andere
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commissie uit de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Genees-
kunst een onderzoek onder de Nederlandse ziekenfondsen die geneeskundige
behandeling en geneesmiddelen verschaffen (1901-1908).66 In het geschrift
Onze ziekenfondsen (1 902), dat onder auspicien van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen is uitgegeven, wordt gewezen op het bestaan van tweeerlei
fondsen: de ziekenfondsen in engere zin, de zogenaamde medicijnfondsen
('genees- en artsenijkundige hulp') en de ondersteuningsfondsen ('geldelijke
uitkeringen'). Beide fondsen worden gewoonlijk aangeduid met de term
ziekenfonds. Verscheidene instellingen verenigen beide vormen van hulp,
waarbij meestal 66n type overheerst.67 Van regeringszijde publiceert de
Directie van den Arbeid van het departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel  in  1912 een onderzoek  naar de verzekering van ziekengeld, onder
de titel 'Onderzoek naar de in Nederland bestaande fondsen tot ondersteuning
van  arbeiders bij ziekte'.  In  dat jaar zijn, volgens het onderzoek, 415.863
arbeiders verzekerd  in 1722 fondsen. Dat betekent  dat 35 procent  van  alle
arbeiders zich zonder wettelijke dwang heeft verzekerd van een uitkering in
geval van ziekte. De onderzoekers concluderen dat de ziekengeldverzekering
rond de eeuwwisseling onvolkomen is: de verzekering is ongelijkmatig over
het land verspreid (het percentage personen dat in ziekenfondsen is opgeno-
men, ligt hoger in de industriele centra dan op het platteland), de uitkering
is niet altijd voldoende en de uitkeringsduur beslaat slechts een korte periode
van enkele weken.68

Op  15  november 1904 dient minister Kuyper het eerste wetsontwerp op
het  terrein  van de ziekteverzekering  in: een ontwerp  van  wet ' houdende
wettelijke verplichting van vaste werklieden om zich en tot hun gezin behoor-
ende personen te verzekeren tegen geldelijke gevolgen van ziekte, kraam en
overlijden'. Volgens Kuyper moet de verzekering tegen geldelijke gevolgen
van ziekte bij de wet worden voorgeschreven en geregeld, omdat onderzoek
heeft uitgewezen dat te weinig personen bij een ziekenfonds zijn aangesloten
en een te gering aantal verzekerden bij ziekte of kraam op een voldoende
geldelijke uitkering aanspraak kan maken. Het idee van staatsoptreden wordt
gedeeld door beide Kamers van de Staten-Generaal, waarin bij de behande-
ling van de ongevallenverzekering vrij algemeen als vaststaand wordt aange-
nomen dat een wetsontwerp tot regeling van de verplichte ziekteverzekering
zo spoedig mogelijk moet worden ingediend. De schadeloosstellingen vari-
eren van geneeskundige behandeling tot genees- en heelmiddelen, verlos-
kundige hulp, begrafenisgeld en zieken- of kraamgeld. De uitvoering wordt
overgelaten aan districtsziekenkassen (overheidsinstellingen), erkende zieken-
kassen (particuliere instellingen) of ondernemers-ziekenkassen (opgericht door
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idn ondememing). Het ligt in de bedoeling van Kuyper om de verzekerings-
plichtige vrij te laten bij de keuze van de ziekenkas. Indien geen particuliere
ziekenkas wordt gevonden, kan altijd aan de verzekeringsplicht worden
voldaan bij een van rijkswege ingestelde ziekenkas, de zogenaamde districts-
ziekenkas. Arbeiders werkzaam in een bedrijf met meer dan vijftig werklie-
den en een ondernemers-ziekenkas zijn echter bij die kas verplicht verze-
kerd.69 Het wetsontwerp-Kuyper brengt het niet tot mondelinge behandeling,
omdat het ministerie-Kuyper(1901-1905) nade verkiezingen van 1905 plaats
moet maken voor het kabinet-De Meester (1905-1908). Tijdens dit vrijzinnige
kabinet legt minister Veegens  in   1906 een nieuw wetsontwerp inzake  de
ziekteverzekering op tafel. Dit wetsontwerp 'tot wettelijke verplichting van
vaste werklieden om zich en hunne gezinnen te verzekeren tegen geldelijke
gevolgen van ziekte en bevalling' berust in hoofdzaak op dezelfde beginselen
als dat van minister Kuyper. Omdat het kabinet-De Meester na de verwerping
van de oorlogsbegroting ten val komt, wordt ook het ontwerp-Veegens niet
in de Tweede Kamer behandeld.7(1

3.6.      De organisatie van de arbeid

Het confessionele kabinet-Heemskerk (1908-1913) besluit de wetsontwerpen
op het gebied van de sociale wetgeving, die onder het ministerie-Kuyper zijn
ingediend, niet over te nemen. Eens te meer wordt duidelijk dat de organisa-
tie van de sociale verzekering een lastig obstakel vormt. De nieuwe rechtse
coalitie, onder leiding van Heemskerk, wenst drie beginselen tot hun recht
te laten komen: medewerking van de belanghebbenden bij de uitvoering van
de sociale verzekering; grotere zelfstandigheid van de organen die bij de
uitvoering van de wet worden betrokken en verband tussen de drie takken
van de arbeidersverzekering, te weten de ongevallen-, de ouderdoms- en
invaliditeits-, en de ziekteverzekering. Tevens deelt de regering mede dat het
allereerst noodzakelijk is een ziekteverzekering tot stand te brengen. Aange-
zien een dergelijke verzekering de "meest frequente aanraking heeft met de
betrokken arbeiders, zijn de organen dier verzekering aangewezen om in
dienst der andere takken der verzekering te worden gesteld, zoodat de nood-
ige samenhang in de uitvoering der geheele arbeidersverzekering worde ge-
bracht".71

In zijn wetsontwerp tot regeling van de ziekteverzekering  van  18 juli
1910 plaatst Talma, de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het
kabinet-Heemskerk, de kwestie van de organisatie van de arbeid op de voor-

110



grond door het ontwerp te splitsen in een ontwerp-Radenwet en een ontwerp-
Ziektewet. Het ontwerp-Radenwet draagt een publiekrechtelijke oplossing
voor het ontbreken van een zelfstandige organisatie van de arbeid aan. In
zijn wetsontwerp introduceert Talma de zogenaamde Raad van Arbeid, een
instelling aan de hand waarvan Talma het brede terrein van de arbeid poogt
te organiseren. Talma: "Wat wij noodig hebben, is een orgaan dat de wereld
van arbeiders en werkgevers kent, dat het personeel kent en weet wat het
verdient, dat daardoor in staat is te zorgen, dat zooveel mogelijk personen
onder de verzekering worden gebracht, en dat, wanneer eenmaal de verzeke-
ring werkt, de ervaringen, met de eene verzekering opgedaan, ook aan de
andere verzekering kan doen ten goede komen.'•72 De Raden van Arbeid
vormen niet alleen de dragers van de ziekteverzekering, maar zij zijn ook
organen bij de uitvoering van andere takken van verzekering. Het is tevens
de opzet van Talma dat ook buiten het gebied van de arbeidersverzekering
de wetgever van de Raden gebruik maakt en hun bevoegdheden verleent.
Talma legt zijn keuze voor een "publiekrechtelijke regeling onder waarborg
van den Staat" in de memorie van toelichting uit: "Immers naast de organi-
saties van werkgevers en van arbeiders, die van zeer groote beteekenis zijn
voor een gezonde ontwikkeling van het leven der maatschappij, is noodig
een publiekrechtelijk orgaan, waaraan de Overheid kan opdragen de vervul-
ling van bepaalde functies. In hare aanraking met het leven van den arbeid
ziet de Overheid zich aangewezen 6f op besturen, wier samenstelling plaats
heeft zonder dat voldoende rekening gehouden kan worden met een hun op
te dragen sociale taak, 6f op eigen ambtenaren, die tenzij men hun aantal
in het ongerijmde zoude willen vermeerderen, haar niet in staat kunnen
stellen eenerzijds met voldoende kennis van zaken en lenigheid van bepalin-
gen op te treden en anderzijds een behoorlijke naleving der gemaakte bepalin-
gen te verzekeren. Bij de uitbreiding der wettelijke arbeidersbescherming zal
het gemis aan een organisatie van den arbeid, eenerzijds leiden tot het maken
van gebrekkige bepalingen, anderzijds tot klachten tegelijk over belemmeren-
de ambtenaarsbemoeiing en onvoldoende contr6le. .73

Invoering van een ziekteverzekering is alleen mogelijk bij een ver door-
gevoerd stelsel van decentralisatie, aldus de memorie van toelichting. Alleen
dan kan rekening worden gehouden met plaatselijke omstandigheden en
eigenaardigheden van bepaalde bedrijven. Het voornemen is om ongeveer
tachtig Raden van Arbeid in het leven te roepen. De Raden van Arbeid waar-
borgen de medewerking van belanghebbenden: zij bestaan uit een gelijk
aantal werkgevers en arbeiders, en een door de Kroon benoemde onpartijdige
voorzitter. Het toezicht op de Raden van Arbeid wordt opgedragen aan
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Verzekeringsraden, waarin naast vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers ook deskundigen zitting hebben. Doordat het wetsontwerp een
grote mate van vrijheid betreffende de inrichting van de verzekering aan de
belanghebbenden laat, rekent Talma op een goedkope en doelmatige uitvoe-
ring. Van den drang die van belanghebbenden zal uitgaan ten behoeve74 „

van een goede organisatie der verzekering, wordt door ondergeteekende meer
verwacht dan van het best geregeld Staatstoezicht", aldus Talma.75 De taak
en bevoegdheden van de Raden van de Arbeid worden omschreven in artikel
49 van het ontwerp-Radenwet: "De Raad van Arbeid verleent zijn medewer-
king bij de uitvoering van wetten en algemeene maatregelen van bestuur den
arbeid betreffende, welke die medewerking vorderen. Hij maakt de daartoe
noodige verordeningen.'•76 Talma opteert voor Raden van Arbeid die zelf-
standige maatregelen kunnen treffen op grond van door de overheid vervaar-
digde raamwetten. 77

De plannen tot instelling van Raden van Arbeid betekenen een voortzetting
van de discussie over de Kamers van Arbeid, zoals gevoerd aan het einde
van de negentiende eeuw. Het is Kuyper die in een serie artikelen in De
Smndaard in februari  1899 de Kamers van Arbeid als een antwoord op de
verscheurdheid van het organisch volksverband naar voren schuift. In eerste
instantie krijgen de Kamers van Arbeid een adviesfunctie toegekend om op
langere termijn ook publiekrechtelijke bevoegdheden te verwerven. Over de
bevoegdheden van de Kamers van Arbeid lopen de meningen binnen antire-
volutionaire kring uiteen. Bij de behandeling  van de Arbeidswet van  1889
pleit De Savornin Lohman voor een wet op de Kamers van Arbeid, maar ziet
de Kamers anders dan Kuyper in een louter adviserende rol. Op het Christe-
lijk Sociaal Congres  van   1891   vraagt  De Waal Malefijt de Kamers  ook
bevoegdheden toe te kennen om zelf onderwerpen, zoals het vaststellen van
de arbeidsduur en het beheren van pensioenfondsen, te regelen. 78

In 1892 dienen de liberaal Pyttersen en de antirevolutionair Schimmel-
penninck van der Oye ieder afzonderlijk een initiatief-wetsontwerp tot instel-
ling van Kamers van Arbeid in. Beide ontwerpen worden later verenigd, maar
brengen het niet tot behandeling in de Kamer. Op 10 oktober  1895 komt het
kabinet-Roell/Van Houten met een eigen ontwerp. De Wet op de Kamers
van Arbeid verschijnt op 2 mei  1897 in het Staatsblad79 De Kamers hebben
ten doel "de belangen van patroons en werklieden te bevorderen". Dit moet
mede worden bereikt door "het voorkomen en vereffenen van geschillen over
arbeidsaangelegenheden, ook, voorzoover noodig, door te bewerken dat een

„ Mscheidsrechterlijke uitspraak tusschen de partijen tot stand kome .   De wet
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voorziet in de mogelijkheid tot instelling van de Kamers, die bedrijfsgewijze
worden opgericht en 66n of enkele gemeenten tot werkterrein hebben. De
Kamers bestaan voor de helft uit werkgevers, voor de andere helft uit werk-
lieden. De taak van de Kamers blijft beperkt tot advisering van de overheid
op het terrein van arbeidsaangelegenheden en het voorkomen van arbeidsge-
schillen:' De wet heeft niet het beoogde resultaat. De instelling van Kamers
stagneert, het werk verloopt moeizaam en de arbeidsvrede wordt nauwelijks
bevorderd.82

Alvorens de voorstellen van Talma in de Tweede Kamer worden behandeld,
wordt het wetsontwerp betreffende de regeling van de arbeiders-ziekteverze-
kering vanwege zijn ingrijpende karakter voorgelegd aan een Commissie van
Voorbereiding, onder voorzitterschap van de katholiek Nolens.8' Met name
de verordenende bevoegdheid die Talma aan de Raden van Arbeid wil
toekennen, is revolutionair en leidt tot grote commotie in de Staten-Generaal.
Wat betreft het ontwerp-Radenwet legt de commissie-Nolens de Tweede
Kamer de vraag voor of het wenselijk is Raden van Arbeid in te stellen, die
worden belast met de taak om mee te werken aan de uitvoering van wetten
inzake de arbeid. Op aandrang van de Kamer stelt Talma zijn ambitieuze
voorstellen bij en trekt hij dit vraagpunt nog voor de openbare behandeling
in. Ter voorkoming van "overmatige uitbreiding van het debat"84 beperkt
de minister de bevoegdheid van de Raad van Arbeid tot de uitvoering van
de verzekeringswetgeving.85 Talma laat zijn oorspronkelijk idee van zelfbe-
sturende lichamen van belanghebbenden inzake de arbeidsverhoudingen varen
en neemt voorlopig genoegen met een stelsel van hulporganen betreffende
de arbeidersverzekering. Dat Talma echter weigert zijn ideaal van een groot-
scheepse inrichting van de arbeidersorganisatie prijs te geven, blijkt uit het
feit dat hij de naam Raad van Arbeid en het verordeningsrecht handhaaft.
Hiermee houdt de antirevolutionair de mogelijkheid open het werkterrein van
de Raden in de toekomst uit te breiden buiten de kring van de sociale verze-
kering.86

De Kamer geeft een ontkennend antwoord (54 tegen 13 stemmen) op
de vraag van de commissie-Nolens of het wenselijk is de ziekteverzekering
uitsluitend te doen plaats hebben bij van overheidswege in te stellen organen.
De commissie doelt hiermee op de ziekenkassen van de Raden van Arbeid.
Het monopolie van de overheidskas wordt gesteund door de sociaal-demo-
craat Duys en de vrijzinnig-democraat Treub. De laatste is van mening dat
als van overheidswege de arbeiders de plicht wordt opgelegd zich te verzeke-
ren, de staat op zijn beurt de uitkering moet waarborgen. Van confessionele
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zijde, onder anderen bij monde van De Visser (CHU), Nolens (RKSP) en
Van Vliet (ARP), wordt het privaat initiatief verdedigd. Zo ziet de christelijk-
historische afgevaardigde De Visser meer heil in particuliere kassen, omdat
deze volgens hem efficienter werken, een betere controle uitoefenen en
dichter bij de arbeiders staan. In de ogen van De Visser moet de overheid
het particulier initiatief zodanig versterken, dat op den duur overheidshulp
grotendeels overbodig wordt. Opnieuw zwicht Talma en komt tegemoet aan
de bezwaren van de confessionelen: de minister belooft dat particuliere
kassen kunnen blijven bestaan. 87

Op  21   mei 1912 worden de algemene beraadslagingen  over het ontwerp
inzake de regeling van de arbeiders-ziekteverzekering geopend. De strijd in
de Tweede Kamer is heftig. Talma doet een dringend beroep op zowel de
linker- als rechterzijde: bij links smeekt de minister om samenwerking, de
rechterzijde wijst hij op haar grote verantwoordelijkheid ten opzichte van
het volk. De weerbarstige houding van de Kamer dwingt Talma echter tot
het  bijstellen  van zijn idealen. De Kamer blijkt  nog  niet  rijp voor Talma' s
verstrekkende plannen ten aanzien van een publiekrechtelijke arbeidsorganisa-
tie. De meerderheid van de Kamer wijst de gedachte van een ' verzoeningsge-
zinde' algemene organisatie van het maatschappelijk leven van de hand. In
de nota van wijzigingen van  17 juni  1912 doet Talma een belangrijke conces-
sie: de verordenende bevoegdheid van de Raden van Arbeid komt te verval-
len.88 Uiteindelijk neemt de Tweede Kamer het ontwerp-Radenwet op 5 juli
1912 met 54 tegen 41 stemmen aan. De stemming is nagenoeg rechts (voor-
standers) tegen links (tegenstanders). Van de rechterzijde stemt alleen Van
Idsinga tegens': in de optiek van het christelijk-historische Kamerlid zijn
Talma's opvattingen in strijd met de vrijheid van de levenskringen en het
beginsel van zelfbestuur. 9()

De kritiek van de vrijzinnig-democraten en de sociaal-democraten op
het wetsontwerp is ongemeen fel. Treub stelt dat de voorstellen principieel
indruisen tegen 66n van de grondbeginselen van de ARP, die zegt rekening
te houden met datgene wat uit de maatschappij opkomt. Treub noemt Talma
"anti-anti-revolutionair, anti-christelijk-historisch": "De Minister haalt iets
uit zijn eigen brein en als hij dat als een levenlooze pop heeft in elkaar gezet,
meent hij het door middel van wetsbepalingen leven te kunnen inblazen. 1191

Hoewel Talma's sociale arbeid primair is gericht op de verheffing van de
arbeidersklasse probeert de SDAP hem te dwarsbomen. De sociaal-democra-
ten achten de invloed van de arbeiders in de Raad van Arbeid te gering. In
de Tweede Kamer nemen Troelstra, Schaper en Duys het op tegen minister
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Talmagi, de sociaal-democraat Spiekman opent de aanval in het maandblad
De Nieuwe Tijd. Spiekman voorspelt dat de Raden van Arbeid "slechts
schijn-instituten, slechts anti-revolutionaire bedenksels, de ongeloofelijkste
bureaucratische, misschien zelfs reactionaire elementen in de sociale wetge-

i i   93ving zouden worden  . In Spiekmans ogen zijn de Raden "doode lichamen",
die enkel en alleen tot doel hebben de socialisten de wind uit de zeilen te
nemen. Aan de arbeiders in de Raden worden onmogelijke eisen gesteld: ze
moeten een grote specialistische kennis in huis hebben en over veel vrije tijd
beschikken. Naar het idee van de sociaal-democratie, aldus Spiekman, moet
het districtsgewijze beheer van de ziekteverzekering in hoofdzaak in handen
van de arbeidersklasse zelf worden gelegd. Dit alles onder objectief-rechts-
kundige en administratieve medewerking van het Rijk.

94

In reactie op de bezwaren van de linkerzijde zegt Talma de arbeiders
niet in staal te achten een primaire taak in de Raden van Arbeid te vervullen.
Ook de vakverenigingen hebben zich nog niet voldoende ontwikkeld om als
organen van de arbeid te worden ingeschakeld." Op het verwijt dat Talma
als antirevolutionair meer moet gevoelen voor de vrije werking van de
maatschappij, antwoordt de minister dat het monopolie van de overheidskas
absoluut noodzakelijk is om te komen tot ineenschakeling van de verschillen-
de takken van sociale verzekering:6 Bij de verdediging van zijn Raden-
ontwerp voelt Talma zich als antirevolutionair geen enkele maal geroepen
te verwijzen naar de leer van soevereiniteit in eigen kring: "Ik ben ten
opzichte van mijn beginselen volmaakt gerust (...) Wanneer iemand zegt: gij
moet geen officieele kas bij de wet instellen, dan antwoord ik: dat moet ik
wei doen, omdat het niet anders kan."97 Wanneer Talma eenmaal de veror-
deningsbevoegdheid uit zijn wetsontwerp heeft geschrapt, is de Senaat milder
gestemd dan de Tweede Kamer. Veel nieuwe gezichtspunten levert het debat
in de Eerste Kamer niet op.

98

3.7.      Uitsluiting van geneeskundige hulp

Tijdens de algemene beschouwingen over het ontwerp-ziekteverzekering in
de Tweede Kamer verzetten enkele geestverwanten van Talma zich tegen
het verplichte karakter van de verzekering, betreurt Treub de beperking van
de verzekering tot de loonarbeiders en houden vertegenwoordigers van de
CHU en de vrij-liberaal Tydeman een pleidooi voor een vri.iwillige ziekte-
verzekering voor het gehele volk."' Centraal in de discussie over de ziekte-
verzekering staan echter twee aspecten, waarop Talma sterk afwijkt van de

115



wetsontwerpen van de ministers Kuyper en Veegens. De organisatie vormt
6dn van die punten, de andere is het stelselkenmerk de aard van de prestaties.
Waar de andere ministers de geneeskundige behandeling in hun ontwerpen
opnemen, omvat het wetsvoorstel van Talma alleen het ziekengeld.

Volgens Talma bestaat er een principieel onderscheid tussen de verzeke-

ring tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en de geneeskundige verzorging:
de eerste vormt een specifiek arbeidersbelang, de laatste een volksbelang en
behoort daarom in een zelfstandige wet op bredere basis te worden geregeld.
Bovendien kan volgens de minister de staat geen geneeskundige behandeling
waarborgen, omdat hij hiervoor afhankelijk is van de medewerking van
geneeskundigen. Talma geeft de voorkeur aan het stimuleren van het zieken-
fondswezen, dat reeds op ruime schaal de geneeskundige behandeling ver-
zorgt. Hoewel in Talma's wetsontwerp de geneeskundige hulp niet is opgeno-
men, laat het een dergelijke ondersteuning ook niet ongeregeld. Het ontwerp
bepaalt dat het ziekengeld pas wordt uitgekeerd indien is voorzien in genees-
kundige hulp. Een zodanige voorziening wordt geacht te bestaan, wanneer

1(*1de verzekerde is aangesloten bij een door de wet erkend ziekenfonds.
Daarnaast wordt in het wetsvoorstel een zelfstandige wet inzake de genees-
kundige hulp in het vooruitzicht gesteld: "de geneeskundige hulp moet

"1()1voldoen aan de bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen eischen.

De vraag van de commissie-Nolens of het wenselijk is de wettelijke ziekte-
verzekering te beperken tot uitkering van ziekengeld, wordt door diverse
politici bestreden. Met name de sociaal-democraat Duys, de vrijzinnig-demo-
craat Treub en de unie-liberaal Patijn zijn van mening dat Talma in de strijd
tussen arbeiders en medici, de arbeiders in de steek heeft gelaten. Nadat
Talma de verzekering tegen geneeskundige behandeling bij gebrek aan staat-
dokters onuitvoerbaar noemt, legt de Tweede Kamer zich uit politieke over-
wegingen bij het regeringsstandpunt neer.

1()2

Ten aanzien van zijn keuze alleen de ziekte-uitkering in het ontwerp te
regelen, krijgt Talma steun van veertig hoogleraren in de geneeskunde. De
hooggeleerden sturen  in  1913 een adres aan de Kamer, waarin zij schrijven
"dat zij met groote ingenomenheid gezien hadden, dat de Minister niet alleen
de regeling der ziekenbehandeling in zijn wetsontwerp overbodig en onge-
wenscht had geacht, maar ook, dat door de omschrijving der eischen, waaraan
door de wet toegelaten ziekenfondsen behoorden te voldoen, de Minister ge-
toond had de Nederlandsche geneeskundigen te willen steunen". "11 Artikel
100 van het ontwerp-Ziektewet vereist namelijk dat in het ziekenfondsbestuur
ten minste 66n geneeskundige zitting moet hebben.
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In  april 1913 vindt de openbare behandeling  van het ontwerp-Ziektewet
11)4

in de Tweede Kamer plaats. Voordat tot stemming wordt overgegaan, ver-
klaart Nolens dat zijn katholieke fractie met het ontwerp instemt. "Wij zien
in dit ontwerp een deel van een stelsel, dat bestemd is om aan den arbeiders-
stand een zekeren vasten grondslag te geven voor zijn economisch bestaan,
zonder zijn zedelijke waarde te verminderen, een stelsel integendeel, dat
tevens geschikt is om dien arbeidersstand zedelijk te verheffen (...)", verde-
digt Nolens het katholieke standpunt.'05 Namens de SDAP legt Troelstra
een stemverklaring af. Omdat zieke arbeiders in ieder geval worden onder-
steund en bij verwerping van het wetsvoorstel geen uitzicht op een betere

oplossing bestaat, stemmen de sociaal-democraten, zij het onder protest, voor
het wetsontwerp. Dit in tegenstelling tot hun stemgedrag inzake de wetsont-

werpen betreffende de Raden- en Invaliditeitswet. Wanneer het wetsontwerp
op 25 april 1913 in stemming wordt gebracht, wordt het met 58 tegen 22
stemmen aangenomen. Bijna de gehele rechterzijde en de sociaal-democraten
stemmen voor. De Savornin Lohman (CHU) en Bichon van IJsselmonde
(onafhankelijk rechts) zijn de enigen van de rechterzijde die tegenstemmen.
De behandeling in de Eerste Kamer levert weinig problemen op: op 3 juni
1913 worden de ontwerpen inzake de Invaliditeitswet, Radenwet en Ziektewet
met een stemming van rechts tegen links (24 tegen 12) aangenomen. Op 5
juni 1 9 1 3 worden vervolgens de Talma-wetten in het Staatsblad gepubliceerd:
de Radenwet"16, Ziektewetlm en Invaliditeitswet. 11)8

In lijn met haar acties ten opzichte van de ongevallenverzekering, eist de
Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers ook in het debat over de ziekte-
verzekering dat de wetgever zo veel mogelijk de reeds bestaande voorzienin-
gen handhaaft en het particulier initiatief stimuleert. De Vereeniging krijgt
bijval van de Kamers van Koophandel, de Maatschappij van Nijverheid en
Centraal Beheer. Deze laatste organisatie  is  in 1909 opgericht en heeft tot
doel het bedrijfsrisico van de aangesloten onderlinge werkgeversorganisaties
gezamenlijk te dragen. De werkgevers sluiten zich in het algemeen aan bij
de opvattingen van de conservatieve Kamerleden, zoals Tydeman en De
Savornin Lohman. Ook de werkgevers voeren het zelfdoen hoog in het
vaandel, wensen een vrijwi Iiige verzekering, keuren de verordenende be-
voegdheid van de Raden van Arbeid af en wijzen Talma erop dat hi.i veel
meer moet uitgaan van wat uit de maatschappij is gegroeid. Met behulp van
adressen verzoeken zo'n duizend werkgevers het parlement het wetsontwerp-
Talma in te trekken of te verwerpen. In 1916 worden de verenigingen, die
verschillende werkgevers hebben gevormd ter verzekering van ziekengelden,
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geinstitutionaliseerd in de vereniging 'Ziekte-Risico'.""' De georganiseerde
werknemers mengen zich pas in een later stadium in de discussie over de
ziekteverzekering.

3.8. Een nieuw organisatie-plan

Hoewel dus in het Staatsblad verschenen, treden de Raden- en Ziektewet

nog niet in werking. De verkiezingen van 1913 brengen het liberale ministe-
rie-Cort van der Linden (1913-1918) in het zadel, dat een geheel andere koers
vaart dan Talma. De troonrede  van 1913 kondigt de voorbereiding  aan  van
"wetsontwerpen tot vereenvoudiging van de Invaliditeitswet en de Radenwet
alsmede tot het toekennen van een recht ook op geneeskundige hulp aan de
verzekerden krachtens de Ziektewet".1 m  Door  de  oorlogsomstandigheden
dient de progressief-liberale minister Treub  pas  op  I   november  1915  de
beloofde wetsontwerpen in: een ontwerp-Organisatiewet, een ontwerp tot
wi.iziging van de Invaliditeitswet en een ontwerp tot wijziging van de Ziekte-
wet."' Treub bestempelt de Raden van Arbeid als "reuzen met kinderhoof-
den"'12: zij schept organen die te groots en daardoor tevens te log zijn voor
de betrekkelijk eenvoudige taak van de medewerking bij de uitvoering van
de  socialeverzekeringswetten: 13  Het  is de  bedoeling  dat de Raden  van  Ar-
beid worden vervangen door kleine kringen van verzekerden, die via hun
vertegenwoordigers toezicht uitoefenen op de uitvoering van de verzekering
en het laag houden van risico's en kosten. Deze zogenaamde kringfondsen
verschaffen ziekengeld, geneeskundige behandeling en verzekering tegen
invaliditeit en ongevallen. In de kringbesturen vormen de arbeiders de meer-
derheid: vijf leden worden gekozen door de verzekerden, twee door de
werkgevers en twee door geneeskundigen en apothekers. De kringfondsen
worden opgenomen in grotere districten, die de risico's van de kringen
grotendeels over kunnen nemen en centraal kunnen herverzekeren bij de
Rijksverzekeringsbank. In de districtsbesturen nemen de arbeiders niet langer
een meerderheidspositie in. Het wetsontwerp biedt ook de mogelijkheid om
particuliere instellingen  tot de verzekering  toe te laten: 14  Een  arts  en  een
apotheker hebben plaats in het kring- en districtsbestuur, omdat Treub naast
het ziekengeld ook de geneeskundige behandeling in de ziekteverzekering
wenst te regelen. Voorts heeft het ontwerp tot wijziging van de Ziektewet
niet alleen betrekking op arbeiders in dienst van een onderneming maar ook
op losse arbeiders en dienstboden. 115
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De memorie van toelichting benadrukt het belangrijkste verschil met TaI-
ma's Radenwet: "Waar ondergeteekenden van oordeel zijn dat de uitvoering
der sociale Verzekeringswetten (...) zooveel mogelijk op den grondslag van
decentralisatie behoort te worden geregeld, dat daarbij de belanghebbenden,

dat zijn in de eerste plaats de verzekerden zelven, een zoo groot mogelijk
medezeggenschap moeten hebben, dat m.a.w. het beginsel van zeltbestuur
ook daarbij zoover mogelijk moet worden doorgevoerd en de ambtenarij
binnen zoo nauw mogelijke grenzen moet worden beperkt, daar moesten zij
wel tot de overtuiging komen dat een naar zoo gansch andere beginselen
opgetrokken wet als de Radenwet niet door wijziging was te ontdoen van
den geest waarvan zij is doortrokken. Er bleef hun dan ook niets anders over
dan voor te stellen eenerzijds de Radenwet in te trekken en daartegenover
een ontwerp eener nieuwe Organisatiewet aan te bieden, dat op de beginselen
van decentralisatie en zelfbestuur is opgebouwd en bij welks samenstelling
er zorgvuldig naar is gestreefd de organen, welke voor de uitvoering der
Verzekeringswetten worden in het leven geroepen, noch daadwerkelijk noch
in naam wijdscher en grootscher te maken dan vereischt wordt door de taak,
die zij zullen hebben te vervullen."'16 Na het ontslag van Treub, naar aan-
leiding van de financiering van de ouderdomsverzekering. worden zijn
wetsontwerpen echter niet in de Kamer behandeld. Onder het confessionele
kabinet-Ruys de Beerenbrouck I treedt de Radenwet in maart  1919 in wer-
king.'17

3.9.      Uitvoering door bedrijfsverenigingen

Proeve Posthuma-Kupers

In juni 1920 stuurt Aalberse, de minister van Arbeid in het kabinet-Ruys de
Beerenbrouck I, een voorontwerp tot wijziging van Talma's Ziektewet ter
beoordeling aan de inmiddels ingestelde Hooge Raad van Arbeid' 18 De
wijzigingen ten aanzien van de Ziektewet van Talma betreffen het dagloon,
de losse arbeiders, de uitkering bij bevalling en de bewegingsvrijheid van
de ziekenkassen. De bijzondere kassen moeten naast de staatsorganen een
gelijkwaardige plaats krijgen."' Naar aanleiding van het voorontwerp van
Aalberse schrijft Posthuma, namens Centraal Beheer lid van de Hooge Raad
van Arbeid, een nota. Hierin vraagt hij om erkenning van de werkgevers-
ziekenkassen. In reactie op Posthuma's verzoek noemt de Hooge Raad van
Arbeid het gewenst een onderzoek in te stellen naar de omvang van de
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ziekteverzekering op basis van collectieve arbeidsovereenkomsten of andere

regelingen. De Raad acht het niet uitgesloten dat de voorkeur wordt gegeven
aan een uitvoering door de werkgeversverenigingen in samenwerking met
de vakcentrales. Later wordt een dergelijk onderzoek echter onnodig bevon-
den en besluit de Raad te wachten met het vellen van een definitief oordeel
over de wetswijzigingen van Aalberse tot de resultaten van de lopende
onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van werkgevers- en arbeidersor-
ganisaties bekend zijn. Als uitkomst van deze besprekingen over een nieuwe
regeling en de organisatie van de ziekteverzekering, wordt in april  1921  een
Proeve van een ontwerp Ziekte,vet,  oftewel  de  ' Proeve  Posthuma-Kupers',
naar buiten gebracht. Alleen de protestants-christelijke verenigingen verlenen
geen medewerking aan dit plan, zij vrezen een vertraging van de invoering
van de Ziektewet-Talma. iN

121Posthuma (Centraal Beheer) en Kupers (NVV) maken in een korte
toelichting op de Proeve allereerst hun bezwaren tegen de Ziektewet van
Talma kenbaar. "In de eerste plaats is de invloed van werkgever en werkne-
mer als zoodanig in het stelsel eener ambtelijke uitvoering der verzekering
zeer gering, brengt deze wijze van uitvoering meer kosten van administratie
met zich, dan eene uitvoering, welke in handen is gelegd van de belangheb-
benden zelf, terwij 1 laatstbedoelde wijze van uitvoering bovendien het voor-
deel heeft, dat daardoor beter rekening kan worden gehouden met de bijzon-
dere  toestanden   in het bedrijf, waarin de arbeider werkzaam   is."121  Een
tweede bezwaar luidt dat Talma's Ziektewet verbrokkeling van de uitvoering
in de hand werkt. De Proeve gaat uit van de verplichting van de werkgever
om aan zijn arbeider, die wegens ziekte geen arbeid kan verrichten, zieken-
geld uit te keren. De samenstellers van de Proeve beschouwen de uitvoering
van de ziekteverzekering in de eerste plaats als een mak van de belangheb-
benden, die zijn georganiseerd in rechtspersoonlijkheid bezittende verenigin-
gen van werkgevers. 123 Aangezien in bestuur van deze verenigingen werk-
gevers en arbeiders in gelijke mate zijn vertegenwoordigd "zal de uitvoering
der Ziektewet ten aanzien der arbeiders, in dienst van de in de erkende
vereeniging georganiseerde werkgevers, in den volste zin des woords berusten

bij de belanghebbenden.zelve", aldus de Proeve. 124

De Proeve behelst een privaatrechteli.ike regeling van de ziekengelduitke-
ring: zij laat de gehele uitvoering van de verzekering over aan organisaties
van werkgevers en werknemers. De bemoeienis van de sta:it beperkt zich
tot het stellen van algemene regelingen en het houden van toezicht op de
uitvoering. De verzekering wordt bedrijfsgewijs georganiseerd en geschillen
worden opgelost door commissies bestaande uit werkgevers en werknemers.
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Voor de arbeiders in dienst van de niet-georganiseerde werkgevers stelt het
ontwerp een Ziekte-Garantiefonds in, waarvan het beheer wederom wordt
opgedragen aan vertegenwoordigers van de georganiseerde werkgevers en
werknemers. Het ziekengeld bedraagt 80% van het dagloon en de kosten
komen geheel voor rekening van de werkgever. 125

Inzake de uitvoering van de ziekteverzekering verklaart Kupers al in
1920, dus vddr het uitkomen van de Proeve, in het tijdschrift Sociale Voor-
lorg zijn voorliefde voor het particulier initiatief. In dit artikel schetst Kupers

de twijfels die bij het NVV leven omtrent de noodzakelijkheid van het
wetsontwerp-Talma, aangezien in een groot aantal bedrijven de arbeiders bij
ziekte 70% of meer van hun loon uitbetaald krijgen, zonder daarvoor premie
te betalen. Bovendien wordt gevreesd dat bij invoering van de Talma-wet
het ambtenarenapparaat uitdijt, waardoor de premies worden opgedreven. Het
NVV-bestuur vraagt zich af of het mogelijk is een systeem van ziekteuit-
kering in te voeren, dat voortbouwt op hetgeen zich in de loop der jaren  in
de maatschappij, voornamelijk door het optreden van de vakorganisaties,
heeft ontwikkeld. Kupers stelt zo'n alternatieve ziekteregeling op: een be-
drijfsgewijze, privaatrechtelijke verzekering waarbij de belanghebbenden, de
werkgevers en de werknemers, zelf met de organisatie zijn belast. Kupers
licht zijn keuze voor een privaatrechtelijke regeling als volgt toe: "Van zekere
zijde is deze regeling genoemd een stap terug, omdat over de vraag of de
ziekengelduitkeering privaatrechtelijk of publiekrechtelijk geregeld moet
worden, reeds in  1913 bij de behandeling der Ziektewet in de Tweede Kamer
een beslissing is genomen, in laatstgenoemden zin. Deze bewering lijkt
sterker  dan  ze  is.  In 1913 zouden  ook  wij  het niet aangedurfd hebben  een
andere dan een publiekrechtelijke regeling te aanvaarden. Toen bedroeg het
ledental der vakbeweging nog niet een derde van het aantal van tegenwoor-
dig, hadden de werkgeversorganisaties heel weinig te beteekenen en was
bovendien het aantal arbeiders, dat bij ziekte geldelijke uitkeering ontving,
zeer gering. De toestanden zijn sinds  1913 zoo ontzaglijk veranderd, dat wat
in dien tijd onmogelijk zou zijn geweest, thans doorvoerbaar is."126

In de  vergadering  van juni 1921 geeft de meerderheid van de Hooge Raad
van  Arbeid (27 tegen 10 stemmen) de voorkeur  aan de Proeve Posthuma-
Kupers boven het voorontwerp van minister Aalberse.127 De tegenstemmers
zijn nagenoeg allen van protestant-christelijke huize. Door het niet invoeren
van de Ziektewet-Talma vrezen de protestant-christelijken onder meer voor
het bestaansrecht van de Raden van Arbeid. Daarnaast zijn zij van mening
dat de medewerking van de verzekerden in de Ziektewet-Talma beter tot haar
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recht komt. In tegenstelling tot de organisatie in de geest van Talma, waarin
de uitvoering in handen wordt gelegd van personen, rechtstreeks gekozen
door de belanghebbenden, werkgevers en verzekerden, kent de Proeve de
arbeiders geen rechtstreekse medezeggenschap toe. Tevens zijn de protestant-
christelijken van oordeel dat de Proeve het particulier initiatief op het gebied
van de verzekering doodt, omdat naast de bedrijfsverenigingen geen andere
ziekenkassen mogen bestaan. De gewijzigde Ziektewet-Talma laat daarente-

gen de mogelijkheid voor de verdere ontwikkeling van particuliere kassen
open.128

In het parlement leidt de Proeve tot een patstelling. De gedachte van be-

drijfsverenigingen wordt ondersteund door de liberale partijen en een meer-
derheid van de katholieken. De SDAP heeft grote moeite met de Proeve, de
partij voelt meer voor staatsorganen. De ARP en de CHU, de twee andere

coalitiepartners in het confessionele kabinet, zijn tegen. De christelijk-12()

historischen en de antirevolutionairen dringen in hun verkiezingsprogramma's
herhaaldelijk aan op invoering van de Ziektewet-Tai ma, weliswaar voorzien
van enige aanpassingen."'  De christelijk-historische afgevaardigde Snoeck
Henkemans verwoordt zijn ongenoegen over de Proeve: "Het ernstigste
schijnt mij de zwenking, waardoor de sociale verzekering, in plaats van zich
te ontwikkelen tot een eigen instituut, onder eigen leiding en bestuur, van
onberekenbare waarde voor onze volkskracht, eenvoudig wordt een schikking
tussen werkgevers en werknemers, eigenlijk dus een stuk collectief arbeids-
contract. Uit vrees voor een politieke impasse gaat minister Aalberse„131

ook na de publicatie van de Proeve Posthuma-Kupers niet over tot de indie-
ning van een ontwerp inzake de ziekteverzekering: "(...) wat ik ook voorstel,
ik kom altijd te staan tegenover twee minderheden, die te zamen een meer-
derheid zijn (...) Na het aantreden van het confessionele kabinet-Ruys„1 2

de Beerenbrouck II (1922-1925) is de invoering van de Ziektewet op
133

korte termijn van de baan. Het kabinet geeft voorrang aan de vereenvoudiging
en 'Vereinheitlichung' van de sociale verzekering.

IN

Herziening van de sociale verzekering

In zijn memorie van antwoord op de begroting voor 1923 kondigt minister
Aalberse een volledige revisie van de sociale verzekering aan. "Aan onderge-
tekeende's Departement zijn thans plannen in bewerking betreffende eene
algeheele herziening der arbeidersverzekering, welke herziening zal zijn
gericht op het verkrijgen van vereenvoudiging en bezuiniging. (...) In verband
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daarmede schijnt het, mede gelet op de moeilijke tijdsomstandigheden voor
het bedrijfsleven, welke verzwaring der lasten, voortvloeiende uit de arbei-
dersverzekering, onraadzaam doen voorkomen, gewenscht vooralsnog niet
tot invoering der Ziektewet over te gaan, doch de beslissing omtrent de
invoering dier wet te doen samenvallen met de beslissing nopens de herzie-
ning der arbeidersverzekering in haar geheel.

„135

In 1922 treedt de afdeling arbeidersverzekering  van het Ministerie  van
Arbeid met de door Aalberse beloofde reorganisatie-plannen naar buiten. In
dit zogenaamde Plan-Groeneveld wordt voorgesteld de uitvoering van de
ongevallen- en ziekteverzekering in de regel in handen te geven van erkende
onderlinge verenigingen van werkgevers, met in het bestuur afgevaardigden
van de georganiseerde arbeiders. Daarnaast treden als aanvullende organen
een of meer openbare instellingen, de Raden van Arbeid, op.

136

In juni
1923 brengt Commissie XI van de Hooge Raad van Arbeid advies uit over
het Plan-Groeneveld. In de samenvatting wordt opgemerkt: "Voor wat betreft
de organisatie van de ziekte- en ongevallenverzekering kan de Commissie
zich niet met een monopolie, noch van een door de overheid ingesteld
orgaan, noch van een bijzonder orgaan, vereenigen. Zij meent, dat het onver-
mijdelijk is die takken der sociale verzekering zoowel door openbare als door
bijzondere organen te doen uitvoeren en dat er naar gestreefd moet worden
beide soorten van organen zooveel mogelijk als gelijkgerechtigd naast elkan-
der te plaatsen."137 Het uiteindelijke advies van de Hooge Raad van Arbeid
betreffende de reorganisatie van de sociale verzekering wijkt af van het
praeadvies van Commissie XI en sluit aan bij de opvattingen van Groeneveld.
De Hooge Raad van Arbeid voelt niets voor een uitvoering uitsluitend door
overheidsorganen of voor een uitvoering uitsluitend door organen voortgeko-
men uit het particulier initiatief. Een meerderheid van de Raad is van oordeel
dat de overheid zich slechts met de uitvoering dient te bemoeien indien het
particulier initiatief in gebreke blijft. 138

Na het verschijnen van het Plan-Groeneveld wordt minister Aalberse
verweten dat de invoering van de Ziektewet keer op keer wordt opgeschort:
eerst moest de Proeve Posthuma-Kupers worden bestudeerd en nu het Plan-
Groeneveld. Tot twee maal toe stelt de sociaal-democraat Duys een motie
voor, waarin hij de minister tot spoed maant en vraagt de invoering van de
Ziektewet los te koppelen van een algehele herziening van de sociale verze-
kering. Nadat Aalberse het onaanvaardbaar over de moties uitspreekt, worden
beide verworpen.

139
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Bij de behandeling van de staatsbegroting voor 1924 schetst minister Aalber-
se de wijze waarop zijn departement de sociale verzekering wil reorganiseren.
"Aan de reorganisatie liggen twee beginselen ten grondslag:   le. De sociale

verzekering - ongevallen, ziekte, invaliditeit en ouderdom, werkloosheid -
als verplichte verzekering, is in wezen arbeidersverzekering; zij beoogt een
ingrijpen in de arbeidsovereenkomst, waardoor een deel van het loon gereser-
veerd wordt voor dagen, dat geen arbeid kan worden verricht. Daarnaast is,
als aanvulling, plaats voor vrijwillige verzekering voor hen, die economisch
met arbeiders zijn gelijk te stellen. 2e. De uitvoering der verzekering ge-
schiedt bij voorkeur door uit de maatschappij, speciaal de organisaties van
werkgevers en arbeiders, opgekomen organen. De Overheid beperke zich
zooveel mogelijk tot het stellen van dwingende regelen, het houden van
toezicht, zoo noodig het geven van noodzakelijke leiding, terwijl zij aanvul-
lende organen opricht, welke de uitvoering der sociale verzekering zullen

bezorgen, zoover daaraan naast de bijzondere, uit de maatschappij opgeko-
men, organen behoefte mocht blijken.

1,14(1

Wanneer Aalberse   in   1924 de ziekteverzekering definitief tracht  te

regelen, volgt hij de reorganisatie-plannen van zijn ministerie. In het vooront-

werp tot regeling van de Ziekte- en Ongevallenwet wordt een essentieel

aspect van de Land- en Tuinbouwongevallenverzekering opgenomen: belang-
hebbenden kunnen organen van sociale verzekering vormen. Als risicodrager
van de ziekte- en ongevallenverzekering komt in de eerste plaats de bedrijfs-
vereniging, in het leven geroepen door de samenwerking van werkgevers-
en arbeidersorganisaties. Onder bepaalde omstandigheden kunnen werkgevers-
bedrijfsverenigingen worden toegelaten, mits in het bestuur de helft van de

plaatsen door vertegenwoordigers van arbeidersorganisaties wordt bezet. De

verzekering van ongeorganiseerde werkgevers wordt door overheidsorganen
ter hand genomen: de Raden van Arbeid dragen zorg voor de ziekteverzeke-
ring, de Rijksverzekeringsbank voor de ongevallenverzekering. De kosten
van de verzekering worden gedragen door de werkgevers.

141

Aangezien het voorontwerp grote overeenkomst vertoont met het advies
van de Hooge Raad van Arbeid over de reorganisatie van de sociale verzeke-
ring, oordeelt de Raad in het algemeen positief. Hierop dient minister Aalber-
se op 5 februari  1925 bij de Tweede Kamer het ontwerp Ziekte-en Ongeval-
lenwet in, dat in grote lijnen overeenkomt met het voorontwerp. Het ontwerp
wordt echter niet in de Kamer besproken, omdat het kabinet-Ruys de Beeren-
brouck  II  in 1925 aftreedt. 142
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Invoering van de Ziektewet

De verkiezingen van 1925 staan geheel in het teken van voor of tegen Colijn,
de antirevolutionaire minister van Financien uit het tweede kabinet-Ruys de
Beerenbrouck. De bezuinigingspolitiek van Colijn vindt ondersteuning bij
zijn antirevolutionaire partijgenoten, maar ook bij liberalen, christelijk-histori-
schen en conservatief ingestelde katholieken. De meeste katholieken hebben
echter hun bedenkingen bij de stijl van Colijn. De stembusstrijd pakt ongun-
Stig uit voor Colijn. De antirevolutionairen raken drie zetels kwijt en de
katholieken verliezen er twee. De sociaal-democraten en de vrijzinnig-demo-
craten, de bestrijders van het matigingsbeleid, winnen respectieveliik vier
en twee zetels. Toch vormt Colijn zijn eerste ministerie, het kabinet-Colijn
(1925-1926).143 Deze rechtse coalitie stelt invoering van een gewijzigde
Ziektewet in het vooruitzicht en belooft daarbij rekening te houden met
hetgeen in de maatschappij tot ontwikkeling is gekomen. De plannen worden
echter niet uitgevoerd, omdat het kabinet reeds in  1926 haar ontslag indient.
Het kabinet valt naar aanleiding van de Vaticaankwestie: het blijvend vesti-
gen van een gezantschap bij het Vaticaan. Daarbij speelt de weerzin tegen
de bezuiningspolitiek van Colijn eveneens een rol. 144

Het nieuwe kabinet bestaat uit rechtse en linkse bewindslieden en telt
weinig politieke figuren. Aan het hoofd van dit extra-parlementaire kabinet
staat de christelijk-historische leider De Geer.145 Onder het kabinet-De Geer
(1926-1929) bevat de troonrede van  1926 de volgende passage: "Invoering
der Ziektewet ligt in het voornemen, nadat deze gewijzigd zal zijn in het
bizonder in dien zin, dat meer plaats wordt ingeruimd aan voorzieningen,
welke uit het maatschappelijk leven opkomen."146 In november 1926 vraagt
de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, Slotemaker de Bruine (CHU),
de Hooge Raad van Arbeid om advies over zijn voorontwerp van wet tot
wijziging van de Ziektewet, waarin een aantal aanpassingen ten aanzien van
de Ziektewet-Talma wordt voorgesteld. Een van de belangrijkste wijzigingen
heeft als doel meer ruimte te creeren voor voorzieningen, die uit het maat-
schappelijk leven opkomen. De minister draagt de uitvoering van de ziekte-
verzekering in zijn voorontwerp op aan diverse instanties: de ziekenkassen
van de Raden van Arbeid, de erkende bijzondere ziekenkassen, onderne-
mingsziekenkassen, bedrijfsverenigingen en de voorzieningen tot het verstrek-
ken van ziekengeld, die zijn getroffen bij collectieve arbeidsovereenkomsten.
De verzekering gaat op voor arbeiders in dienst van een onderneming en de
premies worden door werkgevers en arbeiders gezamenlijk opgebracht. Het
voorontwerp omvat alleen een regeling voor het verstrekken van het zieken-
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geld, de geneeskundige verzorging moet in een afzonderlijke wet op het
ziekenfondswezen worden geregeld.

147

De Hooge Raad van Arbeid vreest een verbrokkeling van de uitvoering.
In zijn advies komt de Raad onder meer tot de volgende conclusies: aan de
bedrijfsverenigingen moeten ongeveer dezelfde eisen worden gesteld als in
de Land- en Tuinbouwongevallenwet, de collectieve arbeidsovereenkomst
als mogelijkheid tot ziekengeldregeling dient te vervallen, de medezeggen-

schap van de arbeiders inzake het bestuur van ondernemingskassen en be-
drijfsverenigingen moet worden vergroot en alle personen die in dienst van
werkgevers werkzaam zijn, behoren in de kring van verzekerden te worden
opgenomen. Vervolgens dient Slotemaker de Bruine  op 9 november  1927

een ontwerp van wet tot wijziging van de Ziektewet bij de Tweede Kamer
in. In het wetsontwerp is rekening gehouden met de kritiek van de Hooge
Raad van Arbeid: de kring van verzekerden wordt uitgebreid tot allen die
in loondienst werkzaam zijn en de regeling van het ziekengeld bij het collec-
tief arbeidscontract vervalt. 148

Bij de katholieke en liberale werkgevers valt het voorontwerp niet in
goede aarde. Voldoet het Plan-Groeneveld grotendeels aan de verwachtingen
van deze werkgevers, het gewijzigde wetsontwerp daarentegen stemt tot grote
ontevredenheid. Posthuma verwoordt de hoofdbezwaren tegen het wetsont-

werp, waarvan de uitbreiding van de werkingssfeer en de voorrang van de
bijzondere ziekenkas de belangrijkste vormen. Naar aanleiding van het149

verslag van de Commissie van Voorbereiding ondergaat het wetsontwerp-
Slotemaker de Bruine echter een totale wijziging: de kring van verzekerden
blijft alsnog beperkt tot de arbeiders in dienst van een onderneming, het
ziekengeld wordt bepaald op 80% van het loon en om tot vereenvoudiging
van de uitvoering te komen, worden als risicodragers alleen de bedrijfsvereni-
gingen en de ziekenkassen van de Raden van Arbeid toegelaten. Vooral het
loslaten van de bijzondere ziekenkassen is voor Slotemaker de Bruine naar
eigen zeggen niet makkelijk geweest. Tijdens de mondelinge behandeling
van dit gewijzigde wetsontwerp-Slotemaker de BruYne, die op 7 maart  1929
van start gaat, worden meer dan honderd amendementen ingediend, die nog
tot verschillende aanpassingen leiden. Op 17 april 1929 wordt het wetsont-
werp met 64 tegen 16 stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. De CHU
en een aantal antirevolutionairen stemmen tegen, zij tillen zwaar aan het
prijsgeven van de bijzondere ziekenkassen. De Eerste Kamer volgt op 20
juni 1929 met een stemming van 23 tegen 4. De gewijzigde Ziektewet' '"
treedt uiteindelijk op  1  maart  1930 in werking, op de artikelen die uitgaan
van het bestaan van een Ziekenfondswet na. 151
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3.10. Conclusie

Dringende eis des tijds en de loondienstverhouding

Komt aan het einde van de negentiende eeuw de discussie over de vorm van
het ouderdoms- en invaliditeitspensioen op gang, voor wat betreft de ongeval-
lenverzekering wordt een dergelijk debat noch tijdens het conservatieve
kabinet-Roell/Van Houten noch tijdens het liberale kabinet-Pierson gevoerd.
In het parlement bestaat overeenstemming over de noodzakelijkheid en het
verplichte karakter van een ongevallenwet. Gegeven het onvermogen van het
particulier initiatief afdoende in de schadelijke gevolgen van een be-
drijfsongeval te voorzien, wordt een wettelijke regeling van de verzekering
van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen als een dringende eis des
tijds beschouwd:52 Staatstussenkomst ter verwezenlijking van het beginsel
dat de lasten, die zijn verbonden aan de gemeenschappelijke gevaren van de
industrie, gemeenschappelijk worden gedragen, wordt alleszins rechtvaardig
geacht.'53 Kortom, de rechtsgronden voor een verplichte ongevallenverzeke-
ring worden gezocht in het algemeen belang.

In de discussie over de ziekteverzekering worden de diverse rechtsgron-
den voor overheidsoptreden, zoals geformuleerd in het debat over de Invalidi-
teitswet, herhaald. Talma zoekt de rechtsgrond voor een verplichte ziekte-
verzekering, evenals bij de invaliditeits- en ouderdomsverzekering, in de grote
mate van afhankelijkheid van de arbeiders door de wijzigende productiever-
houdingen. Opnieuw is de grondslag voor een wettelijke regeling gelegen
in de loondienstverhouding, een uitkering wordt gezien als uitgesteld
loon:54 De antirevolutionaire minister ziet de verplichte verzekering als
een middel om de afhankelijkheid van de arbeider, indien die niet meer kan
werken, te beperken. Met behulp van socialeverzekeringswetten poogt Talma
tot een zelfstandige arbeidende stand te komen en behoeftigheid te voorko-
men. Daarbij redeneert Talma niet uit het oogpunt van de individuele arbei-
der, maar gaat hij uit van de gemeenschap. Talma beschouwt de verplichte
verzekering niet als ideaal, maar als noodzakelijk in het streven naar bevesti-
ging van het recht en bescherming van rechtvaardigheid:55

Concessies in de richting van het selfgovernment

Het hoofdbeginsel van het eerste wetsontwerp inzake de ongevallenverze-
kering, van de hand van een conservatief kabinet, blijft ook de grondslag van
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het wetsontwerp-Lely: wettelijke verzekering, geregeld en uitgevoerd door
de staat156. Het centraliserende en monopolistische karakter van het wets-
ontwerp-Lely, ingediend ten tijde van het liberale kabinet-Pierson, veroor-
zaakt een storm van protest. Het blijkt het startschot van een langdurig debat
over de organisatie van de sociale verzekering. Voor wat betreft de ongeval-
lenverzekering leidt deze discussie uiteindelijk tot concessies in de richting
van het zelfdoen. In de Tweede Kamer bindt de antirevolutionair Kuyper,
als voorvechter van een vrije ontwikkeling van maatschappelijke organen,
de strijd aan tegen het "bureaucratisch" en "autocratisch" stelsel. Sprekend
namens de ARP eist Kuyper dat het monopolie van de Rijksverzekeringsbank
wordt doorbroken. De werkgever moet zelf de keuze kunnen maken of hij
zijn risico in eigen onderneming, gezamenlijk met andere werkgevers of bij
particuliere verzekeringsmaatschappijen verzekert. Daarnaast moet de uitvoe-
ring, onder toezicht van de overheid, aan werkgevers en werknemers worden
opgedragen.157 Kuyper trekt fel van leer tegen het stelsel dat hij bestempelt
als "on-Nederlandsch, socialistisch en bureaucratisch „15X

: "Ik tart de Regee-

ring, een enkel ontwerp te noemen, waarin het denkbeeld van selfgovernment,
dat altijd de leidende gedachte is geweest van ons staatsrecht, zoo hermetisch
als in dit ontwerp is buitengesloten. Dit ontwerp is erger dan het ergste wat
men ergens heeft aangedurfd: het is 6dn webbe, over heel het land gespannen,
met het bankbestuur in het centrum als de groote spin, die alle draden trillen
doet. .159

Het liberale ministerie-Pierson wil echter niets weten van risico-over-
dracht of een gedecentraliseerde organisatie en klampt zich vast aan een
monopolistische en gecentraliseerde uitvoering. Ook in het parlement vindt
het verzet van Kuyper weinig weerklank. Pas wanneer Kuyper bijval krijgt
van groot-industrielen geeft het kabinet-Pierson toe aan de wens om de
ambtelijke uitvoering van de ongevallenwet af te zwakken en worden particu-
liere risicodragers toegelaten. Hoewel in de Ongevallenwet van  1901  Kuypers
idee om de uitvoering van de ongevallenverzekering over te laten aan vereni-
gingen van werkgevers slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd, stelt de
antirevolutionair zich mild op: "Het verzwakken van de Rijksbank en het
eenigszins doen opleven van het particuliere initiatief bij de verzekerings-
maatschappijen, is in mijn oog winst. Het streven van Kilyper naar een„16()

vrije ontwikkeling der maatschappelijke organen bij de ontwikkeling van de
sociale verzekering, dat stoelt op het beginsel van soevereiniteit in eigen
kring, blijkt een aantrekkelijk ordeningsprincipe. De ontwikkeling van de
risico-overdracht overtreft alle verwachtingen. Reeds spoedig na de invoering
van de Ongevallenwet blijkt dat vele werkgevers, met name van de groot-
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en middenindustrie, gebruik maken van de bevoegdheid om het risico van
de verzekering over te dragen aan een bijzondere verzekeringsinstelling. I 6I

Het succes van de risico-overdracht wordt onderschreven in het Rapport der
Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe
de risico-overdracht bij de uitvoering der ongevallenwet 1901 heeft geleid
(1917). In het rapport wordt de volgende conclusie getrokken: "De Commis-
sie is op grond van hetgeen haar bij haar onderzoek naar de werking der
risico-overdracht is gebleken, tot de slotsom gekomen, dat bij het bestaande,
gecentraliseerde stelsel, hetwelk  in de Ongevallenwet  1901 is nedergelegd,
de risico-overdracht zonder nadeel voor eene goede uitvoering der bij die
wet geregelde verzekering niet kan worden gemist. Met die uitspraak heeft
de Commissie evenwel meer in het bijzonder het oog op de risico-overdracht,
gelijk deze zich openbaart in de op onderlinge samenwerking der betrokken
werkgevers gegronde risico-dragende organisaties. In de werkzaamheid dier
organisaties ziet de Commissie eene gelukkige aanvulling van de naar het
stelsel der wet zuiver ambtelijke uitvoering der verzekering. De prikkel van
het eigenbelang geeft den tot zoodanige onderlinge organisaties toegetreden
werkgevers belangstelling bij de goede toepassing en uitvoering der wettelijke
regelen, en die belangstelling leidt weder tot eene medewerking hunnerzijds
<.  „162

Wanneer na de totstandkoming van de Ongevallenwet van overheidszijde
voorstellen worden gedaan tot uitbreiding van de personenkring tot de land-

en tuinbouw en het zeevaart- en zeevisserijbedrijf, blijft het organisatievraag-
stuk een belangruk twistpunt. Steeds meer stemmen gaan op voor een organi-
satie, zoals voorgesteld in het amendement-Kuyper. Vooral na de Eerste
Wereldoorlog groeit het besef dat de overheid op het terrein van de organisa-
tie van de sociale verzekering meer moet overlaten aan het particulier initia-
tief. Het is het confessionele kabinet-Ruys de Beerenbrouck I dat een systeem
van bedrijfsverenigingen in de land- en tuinbouwongevallenverzekering
invoert en in de Ongevallenwet van 1921 de mogelijkheid opent tot decen-
tralisatie.16-1 Daarnaast volgt het kabinet-Ruys de Beerenbrouck het voor-
beeld van het vrijzinnige ministerie-Cort van der Linden, dat tijdens de Eerste
Wereldoorlog de organisatie van de zeeongevallenverzekering aan particuliere
verzekeringsmaatschappijen toevertrouwt.
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Organisatie in lijn van Talma's gro,zdbeginselen

De discussie over de organisatie van de sociale verzekering zet zich bij de
totstandkoming van de ziekteverzekering in alle hevigheid voort. De lange
duur tussen het eerste ontwerp inzake de ziekteverzekering  van  1904 en  de
invoering van de gewijzigde Ziektewet in 1930 kan hoofdzakelijk worden
toegeschreven aan het ontbreken van overeenstemming over de organisatie
van de ziekteverzekering. Daarnaast zijn ook de Eerste Wereldoorlog en het
idee om de invoering van de ziekteverzekering vooraf te doen gaan door een
herziening van de sociale verzekering in haar geheel, debet aan de langdurige
discussie over de ziekteverzekering.

Opvallend is dat de gedachte van bedrijfsverenigingen, waarvoor Kuyper
zich tijdens het debat over de ongevallenverzekering hartstochtelijk inzet,
in de wetsontwerpen van de antirevolutionaire minister zelf niet uit de verf
komt. Voert Kuyper bij zijn ontwerpen inzake de zeeongevallenverzekering
nog het tekortschieten van het particulier initiatief aan als excuus voor het
niet invoeren van een stelsel van bedrijfsverenigingen, in zijn ontwerpen met
betrekking tot de land- en tuinbouw- en de ziekteverzekering valt de term
bedrijfsvereniging niet eenmaal. Kuypers opvolger Talma slaat vervolgens
een heel andere weg in dan zijn voorgangers. Allereerst kiest Talma in
tegenstelling tot Kuyper en Veegens niet voor een uitvoering van de ziekte-
verzekering, waarin de bijzondere ziekenkas de regel vormt en de openbare
kas als uitzondering dient. De antirevolutionaire minister draagt de gehele
ziekteverzekering daarentegen op aan overheidsorganen!64, waarin overeen-
komstig de beginselen van het confessionele kabinet een belangrijke taak
voor de belanghebbenden is weggelegd. Ten tweede benadert Talma de
problematiek van de organisatie vanuit een brede invalshoek. De minister
beperkt zich niet tot het gebied van de sociale verzekering, maar ontwerpt
een model van organisatie voor het gehele terrein van de arbeid. Talma wenst

een orgaan voor de drie arbeidersverzekeringen, die later ook dienstbaar kan
worden gemaakt voor andere wetgeving op het terrein van de arbeid.

In tegenstelling tot Kuyper, die in zijn eigen stelsel van bedrijfsverenigin-
gen patroons en arbeiders afzonderlijk wil laten vergaderen, staat bij Talma
de samenwerking tussen werkgevers en arbeiders voorop. In de ogen van
Talma is die samenwerking nodig "omdat de arbeidersverzekering niet alleen
dient om geld uit te keeren, maar omdat ik de werkzaamheid in verband met
die verzekering beschouw als een sociaal belang van de eerste orde voor den
kring van den arbeid, en naar mijn innige overtuiging niet alleen voor de
arbeiders, maar evenzeer   voor de werkgevers". Talma's plannen voor
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een decentrale uitvoering krijgen het in de Tweede Kamer zwaar te verduren,
niet in de laatste plaats omdat de minister de nieuwe organen een zelfstandige
verordeningsbevoegdheid toe wil kennen. 166

Tegenover de optie van organisatie door de Raden van Arbeid wordt later
het stelsel van bedrij fsverenigingen geplaatst. Een organisatie, zoals in  1922
aanvaard voor de Land- en Tuinbouwongevallenwet. Het naar voren schuiven
van het idee van bedrijfsverenigingen houdt verband met het uitstel van de
invoering van de wettelijke voorzieningen, de ontwikkeling van het organisa-
tieleven en de opkomst van de vakbeweging. Met name de arbeiders zien
in de bedrijfsvereniging een orgaan van medezeggenschap en zelfbeschik-
kingsrecht. Beide worden in de Raden van Arbeid gemist. Bovendien gaan
de Raden van Arbeid, waaraan inmiddels de uitvoering van de invaliditeits-,
de vrijwillige ouderdoms- en een gedeelte van de ongevallenverzekering is
opgedragen, moeizaam van start. Zo slaat de impopulariteit van de Invalidi-
teitswet op de Raden van Arbeid over, is aan de Raden nooit de uitvoering
van de Ziektewet opdragen, komt er weinig terecht van een verkiezing van
de leden van de Raden en worden de meeste bevoegdheden reeds dadelijk
aan de ambtelijke voorzitter gedelegeerd. De roep om bedrijfsverenigingen
wordt luider. Zij worden beschouwd als werkelijk autonome verzekeringsdra-
gers, die uit bedrijfsgenoten zijn voortgekomen en hen vertegenwoor-
digen.167

Hoewel de basisgedachte van Treubs organisatie-plan nauw aansluit bij
die van Talma, schuift de progressief-liberale minister in het liberale ministe-
rie-Cort van der Linden het wetsvoorstel van zijn voorganger aan de kant.
Ook Treub houdt een pleidooi voor zelfbestuur en decentralisatie. Treub wil
echter niets weten van staatsbemoeienis, hij acht de belanghebbenden, werk-
gevers, arbeiders en geneeskundigen, in staat zelf de organisatie op zich te
nemen. Pleidooien voor bedrijfsverenigingen zijn opnieuw te horen wanneer
beginjaren twintig de arbeiders- en werkgeversorganisaties met een zoge-
naamde Proeve naar buiten treden: de organisatie van de ziekteverzekering
moet in haar geheel worden opgedragen aan werkgevers en werknemers. De
Hooge Raad van Arbeid verklaart zich in meerderheid voor een organisatie
in de geest van de Proeve Posthuma-Kupers. Hoewel gestaag, gaat vervolgens
ook het confessionele ministerie-Ruys de Beerenbrouck om. Verdedigt
Aalberse, de katholieke minister in beide kabinetten-Ruys de Beerenbrouck,
aanvankelijk nog een uitvoering waarin bijzondere kassen en staatsorganen
een gelijkwaardige plaats innemen, na een plan van zijn eigen ministerie
plaatst hij de bedrijfsverenigingen voorop en krijgen de overheidsorganen
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een aanvullende rol. De ommezwaai van Aalberse kan vooral op conto
worden geschreven van de druk, uitgeoefend door de liberalen en het meren-
deel van de katholieken. De protestants-christelijken wensen het Talma-stelsel
vooralsnog niet op te geven. De Raden van Arbeid bieden in hun ogen meer
ruimte voor het particulier initiatief en kennen de arbeiders meer medezeg-
genschap toe. In het extra-parlementaire kabinet-De Geer houdt minister
Slotemaker de BruYne (CHU) nog even vast aan zijn stokpaardje van bijzon-
dere kassen, maar hij wordt al snel gedwongen deze prijs te geven. In de
gewijzigde Ziektewet (1929) laat Slotemaker de Bruine de keuze tussen twee
uitvoeringsorganisaties, namelijk de bedrijfsverenigingen en de kassen van
de Raden van Arbeid. Voor de werknemers is in de bedrijfsverenigingen van
de Ziektewet een grotere rol weggelegd dan in de bedrijfsverenigingen van
de land- en tuinbouwongevallenverzekering: de Land- en Tuinbouwongeval-
lenwet spreekt over verenigingen van werkgevers, de Ziektewet in de regel
over door georganiseerde werknemers en werkgevers gezamenlijk opgerichte
verenigingen. De bedrijfsverenigingen die uitsluitend door werkgevers zijn
opgericht, worden in de Ziektewet slechts bij wijze van overgangsrecht
erkend.

De praktijk wijst uit dat de werkgevers in groten getale de voorkeur geven
aan bedrijfsverenigingen (ongeveer 90%) boven de ziekenkassen van de
Raden van Arbeid.168 Toch kan niet worden gesteld dat Talma's denkbeel-
den haaks staan op datgene wat in de Ziektewet  van  1929 is neergelegd.
Integendeel, in de bedrijfsverenigingen komen de beide grondgedachten van
Talma's radenstelsel, namelijk decentralisatie en zelfdoen, tot uitdrukking.
De plannen van Talma omtrent de organisatie van de arbeid moeten worden
beoordeeld in zijn tijd. Tijdens zijn ministerschap zijn de organisaties van
arbeiders en werkgevers nog weinig ontwikkeld. In deze context is het
veelzeggend dat vakbondsman Kupers opmerkt dat de maatschappelijke
ontwikkelingen sinds  1913 zo drastisch zijn veranderd,  dat  wat  in  die  tijd
onmogelijk zou zijn geweest, in 1920 doorvoerbaar is. In 1913 noemt Talma
zelf de keuze voor de Raden van Arbeid als uitvoeringsorganen "een komen
van den Staat op een terrein, waar zonder eenigen twijfel een volkomen
gezonde actie alleen kan uitgaan van de maatschappelijken krachten
zelf: 169
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Afzonderlijke Ziekenfondswet

Tot slot, wat betreft het stelselkenmerk de aard van de prestaties opteert
minister Talma voor het niet opnemen van de geneeskundige behandeling
in de ziekteverzekering. Zijn wetsontwerp omvat slechts de uitkering van
ziekengeld. Talma ziet de geneeskundige behandeling als volksbelang en wil
deze afzonderlijk regelen in samenhang met de ziekenfondsen. Toch legt de
antirevolutionair wel een verband tussen de uitkering en de geneeskundige
behandeling door de bepaling, dat recht op ziekengeld niet bestaat als de
verzekerde geen geneeskundige hulp geniet. Politici van divers pluimage zijn
niet te spreken over Talma's keuze. Wanneer Talma echter het ontwerp
onuitvoerbaar noemt als daarin de geneeskundige behandeling wordt opgeno-
men, geeft dit de doorslag bij de stemming over dit vraagpunt.

Ondanks diverse pogingen tot regeling van de ziekenverzorging laat een
wet op het ziekenfondswezen nog op zich wachten. De plannen blijven in
ontwerpen steken, die veel weerstand ondervinden van maatschappelijke
actoren. Een verplichte regeling leidt tot aanvaring met de medici en een
eenheidsorganisatie druist tegen de belangen in van de protestants-christelijke
en katholieke fondsen. Voorlopig blijft de regeling van de ziekenfondsen in
de particuliere sfeer, waarin de verlangens van medici, specialisten en apothe-
kers botsen met de vakcentrales. iN

Politieke en maatschappelijke context

Voor wat betreft de ongevallen- en ziekteverzekering komt tijdens het heftige
debat over het stelselkenmerk organisatie de vertaling van de uiteenlopende
maatschappelijke projecten, en dan inhet bijzonder van de staats-component
oftewel de ordeningsprincipes. in socialezekerheidsbeleid tot uitdrukking.
Daarnaast getuigen de opvattingen en eisen van politieke en maatschappelijke
actoren ten aanzien van de organisatie van beide verzekeringen tevens van
de invloedrijke rol van de politieke en maatschappelijke context bij het
omzetten van de ordeningsprincipes in beleidskeuzes inzake sociale zeker-
heid. Van grote invloed blijkt vooral het gegeven dat maatschappelijke
verbanden nog nauwelijks vorm hebben gekregen. In de praktijk zet de
antirevolutionair Kuyper met zijn stelsel van bedrijfsverenigingen voor
werkgevers de toon voor een organisatie van de ongevallenverzekering vol-
gens de lijnen van het subsidiaire ordeningsprincipe: organisatie in handen
van de associatieve verbanden wordt geprefereerd boven een uitvoering door
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staatsorganen. Maar in een tijd dat concrete organisaties van de arbeid ontbre-
ken, krijgt Kuypers gedachte van het zelfdoen nauwelijks bijval. Niet alleen
de sociaal-democraten en vrijzinnig-democraten, maar ook de unie-liberalen
vrezen voor de belangen van de arbeiders indien de werkgevers de organisatie
ter hand nemen. Vandaar dat zij aan het begin van de twintigste eeuw meer
waarde hechten aan het institutionele ordeningsprincipe. Op grondslag van
dit beginsel zien zij een centrale taak voor de overheid weggelegd: staatsor-
ganisatie in plaats van selfgovernment. Kuyper wordt slechts ondersteund
door zijn partijgenoten, enkele katholieken en een afgevaardigde van de
Christelijk-historischen kiezersbond. De prioriteit van de meeste katholieken
ligt bij een zo spoedig mogelijke invoering van een verzekering tegen onge-
vallen, waarbij zij een organisatie conform het institutionele ordeningsprinci-
pe voor lief nemen.

In eerste instantie verhindert de lobby van de georganiseerde werkgevers
dat het eerste wetsontwerp-Lely, waarin de uitvoering is opgedragen aan de
Rijksverzekeringsbank, de Eerste Kamer passeert. De verwerping van de
Eerste Kamer kan worden beschouwd als het resultaat van een botsing tussen
de voorstanders en de tegenstanders van het zelfdoen in de Staten-Generaal.
Tegen het tweede, minder centralistische, wetsontwerp-Lely, stemmen slechts
drie liberale Tweede-Kamerleden. Andere parlementariers die nog steeds
ernstige bezwaren tegen risico-overdracht houden, willen een nieuw debdcle
in de Eerste Kamer niet riskeren:7' Het systeem van bedrijfsverenigingen
vindt ongeveer twee decennia na de invoering van de Ongevallenwet van
190 I wel ingang in de land- en tuinbouwongevallenverzekering en de zeeon-
gevallenverzekering. Praktisch heeft het zelfdoen daar vorm gekregen. Het
blijkt dat de maatschappelijke organisaties in het land-, tuinbouw- en zee-
vaartbedrij f zich zodanig hebben ontwikkeld dat in de afzonderlijke ongeval-
lenverzekeringen voor de betreffende sectoren de organisatie mede aan
bedrijfsverenigingen van werkgevers wordt toevertrouwd. De zeeongevallen-
verzekering wordt zelfs privaatrechtelijk geregeld. Vanwege de gegroeide
praktijk roept het selfgovernment, voortvloeiend uit het subsidiaire orde-
ningsprincipe, geen noemenswaardige tegenstand op.

In de discussie over de ziekteverzekering treedt dezelfde problematiek op
de voorgrond als in het debat over de ongevallenverzekering, namelijk het
ontbreken van concrete organisaties van de arbeid. Na Kuyper onderneemt
Talma de tweede poging om tot een organisatie op subsidiaire leest te gera-
ken.  Aangezien naar het oordeel van Talma het organisatieleven rond  1 9 1 0
nog in de kinderschoenen staat, stelt de antirevolutionair voor de organisatie
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aan overheidsorganen, de Raden van Arbeid, over te laten. Ondanks zijn
keuze voor een publiekrechtelijke regeling onder waarborg van de staat reiken
Talma's plannen veel verder dan die van Kuyper: Talma stuurt aan op samen-
werking van werkgevers dn werknemers met betrekking tot de organisatie
van het gehele terrein van de arbeid. De verordenende bevoegdheid die de
minister aan de Raden van Arbeid probeert toe te kennen, onderstreept zijn
voorkeur voor het subsidiaire ordeningsprincipe. Met het verstrijken van de
jaren, en de voortgaande ontwikkeling van de werkgevers- en werknemersor-
ganisaties, komen Talma's Raden van Arbeid op het tweede plan te staan.
De Raden van Arbeid worden veelal als aanvullende overheidsorganen ge-
oormerkt. Tot slot vormt ook voor de ziekteverzekering de derde subsidiaire
poging, zoals verankerd in de landbouw-, tuinbouw- en zeeongevallenver-

zekering, de uiteindelijke optie voor de confessionelen.
Hoewel de diverse confessionele partijen alle vanuit het subsidiaire orde-

ningsprincipe vertrekken, verschillen zij onderling van mening over de te
volgen weg inzake de uitvoering van de ziekteverzekering. De meerderheid
van de katholieken voelt meer voor het systeem van bedrijfsverenigingen,
zoals door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een Proeve uiteenge-
zet. De protestants-christelijke partijen blijven het door Talma uitgewerkte
radenstelsel trouw. Redenerend vanuit de gedachte van soevereiniteit in eigen

kring en subsidiariteit zijn de keuzes van de protestanten en katholieken op
het eerste gezicht paradoxaal. Waar het subsidiariteitsbeginsel meer ruimte
laat voor overheidsoptreden kiezen de katholieken voor een uitvoering geheel
in handen van werkgevers en werknemers, en staan de protestanten met hun
voorliefde voor soevereine levenskringen staatsbemoeienis toe. Gedurende
de discussie over de ziekteverzekering wordt echter duidelijk dat de protes-
tanten naast de organisatie van de ziekteverzekering meerdere pijlen op hun
boog hebben. Zij zien de Raden van Arbeid als middel om te komen tot
zelfbesturende organen van belanghebbenden inzake de arbeidsverhoudingen.
Voor het verwezenlijken van dit doel is de overheid vooralsnog onmisbaar.
Bovendien zijn de antirevolutionairen en de christelijk-historischen ervan
overtuigd dat ten aanzien van de ziekteverzekering het particulier initiatief
in de Raden van Arbeid beter tot zijn recht komt dan in de bedrijfsverenigin-
gen, onder meer omdat de Raden de arbeiders rechtstreekse medezeggenschap
toekennen. Met andere woorden, de Raden van Arbeid zijn in hun optiek
meer overeenkomstig het beginsel van soevereiniteit in eigen kring dan de
bedrijfsverenigingen.

De liberalen nemen tijdens de discussie over de ziekteverzekering een
geheel andere houding aan dan in het ongevallendebat. Tonen zij zich in de
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eerste jaren na de eeuwwisseling nog voorstanders van overheidsinmenging,
in het tweede decennium van de twintigste eeuw benaderen zij het subsidiaire
ordeningsprincipe. Als pleitbezorgers voor het particulier initiatief achten zij
de tijd rijp voor decentralisatie en zelfbestuur. De gedachte van de bedrijfs-
verenigingen heeft de instemming van de liberale partijen, ook van de vrijzin-
nig-democraten. Met als gevolg dat de sociaal-democraten, die opteren voor
centralisatie in handen van de staat met invloed van de vakbeweging!72,
in de discussie over de organisatie van de ziekteverzekering een uitzonde-
ringspositie innemen. De organisatie, zoals geregeld in de Ziektewet van
1929, past uitstekend in het subsidiaire ordeningsprincipe: er wordt een keuze
gelaten tussen Raden van Arbeid en bedrijfsverenigingen. De laatste optie
blijkt in de praktijk veruit het meest populair. Terwijl het aspect van zelfdoen
van het subsidiaire ordeningsprincipe aanslaat, levert dit principe voor de
kring van verzekerden problemen op. Gelijk de discussie over de ouderdoms-
en invaliditeitsverzekering pleiten ook confessionele partijen tijdens de
verkiezingen van 1918 voor een uitbreiding van de Ziektewet tot de zelfstan-
digen.173

Evenals bij het debat over de invaliditeits- en ouderdomsverzekering is de
oorzaak voor de lange duur van de discussie over de ziekteverzekering mede
gelegen in de politieke blokkade: de opeenvolging van confessionele en
(progressief-)liberale kabinetten; de wisselende meerderheden in de beide
Kamers; de antithese en de scheidslijn tussen conservatieve en progressieve
vleugels. Maar in tegenstelling tot het verloop van de pensioendiscussie leidt
de vestiging van de confessionele hegemonie vanaf  1918 niet tot een door-
braak op het terrein van de uitvoering van de ziekteverzekering. Na het
aantreden van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck duurt het nog ruim een
decennium voordat de Ziektewet wordt geeffectueerd. Het feit dat de organi-
saties van arbeiders en werkgevers hun posities aanzienlijk hebben verstevigd,
leidt tot de Proeve Posthuma-Kupers en tot voortzetting van de discussie over
de uitvoeringskwestie. Daarnaast vertragen ook de plannen tot bezuiniging
en vereenvoudiging van de sociale verzekeringen, die halverwege de jaren
twintig de politieke agenda beheersen, de besluitvorming inzake de organisa-
tie van de ziekteverzekering.

In het debat over de ongevallen- en ziekteverzekering is voor geen enkel
actiecomitd een vergelijkbare invloedrijke functie als die van de Bond voor
Staatspensionneering in de pensioendiscussie weggelegd. Zo is de rol van
het Landelijk Komita inzake de Ongevallenwet ( 1900) na de totstandkoming
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van de ongevallenverzekering  in 1901 reeds uitgespeeld en naarmate  de

twintigste eeuw vordert, nemen de organisaties van werkgevers en werkne-
mers de belangenbehartiging op sociaal-politiek terrein van de diverse co-
mit6s over.174 De liberaal gezinde werkgevers, verenigd in de VNW, wen-
sen zowel de uitvoering van de ongevallen- als van de ziekteverzekering in
eigen beheer te houden. Voor de ongevallenverzekering heeft dit tot gevolg
dat de werkgevers de bedrijfsverenigingen naar idee van Kuyper ondersteu-
nen, terwijl zij, op de protestants-christelijke na, voor wat betreft de ziekte-
verzekering de denkbeelden van Kuypers partijgenoot Talma over de Raden
van Arbeid verwerpen. In het ongevallendebat vinden de werkgevers de
arbeiders tegenover zich, die tot spoedige invoering van een centralistische
verzekering manen. Enkele jaren later, in de discussie over de ziekteverzeke-
ring, bevinden beide partijen zich op 66n lijn Zowel de werkgevers- als de
werknemersorganisaties, wederom met uitzondering van de protestants-
christelijke, verdedigen per Proeve het subsidiaire ordeningsprincipe in de
vorm van een privaatrechtelijke regeling van de ziekengelduitkering, waarin
de gehele uitvoering aan organisaties van werkgevers en werknemers wordt
overgelaten. De staat vervult hierbij een beperkte rol. De protestants-christe-
lijke organisaties blijven trouw aan de Talma-wetten. De keuze van her
sociaal-democratisch getinte NVV voor een regeling conform de Proeve
wordt ingegeven door het groeiend ledenaantal van de vakbeweging. Hoewel
het NVV de Proeve onderschrijft, zijn binnen deze arbeidersorganisatie de

175.meningen over het organisatievraagstuk verdeeld . sommige leden verlan-
gen halverwege de jaren twintig meer invloed van staatswege. Maar pas na
de invoering van de Ziektewet wordt ook van bestuurszijde een grotere rol
voor de overheid bepleit. In 1936 streven de SDAP en het NVV in een
gezamenlijk rapport naar een sterk gecentraliseerd en districtsgewijze opge-
bouwd stelsel van vakbedrijfsverenigingen.
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te trachten het maximum voorzorgen te nemen tot voorkoming van ongevallen. (Hcatide-
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Intermezzo (1930-1950)

De vervlechting van staat en maatschappij die de laatste jaren van de negen-
tiende eeuw en de jaren voor de Eerste Wereldoorlog aan het licht treedt,
wordt in het interbellum en direct na de Tweede Wereldoorlog nog beter
zichtbaar. De crisis van de jaren dertig en de naoorlogse wederopbouw
brengen veranderingen in de uitgangspunten inzake maatschappelijke orde-
ning en sociale politiek. Zij vragen om optreden van de overheid ten aanzien
van het sociaal-economisch leven. Zo ziet de regering zich door de hoog
oplopende werkloosheid genoodzaakt haar principieel verzet tegen over-
heidsinterventie in het bedrijfsleven te laten varen en gaat zij beginjaren
dertig over tot het verlenen van steunmaatregelen. Pas halverwege de crisis-
jaren neemt het overheidsoptreden meer gesystematiseerde vormen aan. VIak
na de Tweede Wereldoorlog denkt de regering zelfs in termen van een
dirigistisch beleid: onderwerpen zoals welvaart, productie, distributie, indus-
trialisatie, lonen, prijzen en investeringen staan bovenaan de politieke agenda.

Achter het sociaal-economische debat van de crisisjaren en wederop-
bouwfase gaat een dieperliggend vraagstuk schuil. Politieke en maatschappe-
lijke organisaties formuleren hun wensen ten aanzien van de ordening van
de maatschappij. Vooralsnog zijn de praktische resultaten van dit debat

weinig schokkend, maar op de langere termijn missen zij hun uitwerking niet.
In het tijdvak 1930-1950 krijgen de contouren van de sociale politiek en de
sociale zekerheid vorm onder een voortzetting van maatschappelijke en
politieke confessionele hegemonie.

Toenemende staatsbemoeienis in de depressiejaren

De bestendige grondtoon, de evenwichtige economische groei en de opbollw
van de moderne industriele samenleving, die ongeveer vanaf de eeuwwisse-

ling het kenmerk vormt van de Nederlandse economie, is ook karakteriserend
voor de economische context gedurende het interbellum. De economie kent
evenwel geen rechtlijnige groei, maar toont een beeld van lange golven in
de conjunctuur. Na een periode van springvloed tussen  1895 en 1920 volgt



tussen  1920  en  1945  een  tijd  van  eb.' Het dieptepunt  van de depressie  die
zich in 1929 aankondigt, wordt bereikt in de jaren 1932-1936. De werkloos-
heid neemt sterk toe:  in  1930 ligt de geschatte gemiddelde werkloosheid op
100.000,  in  1932 op 310.000 en  in  1936 op 480.000 personen. Uitgedrukt
in procenten van de loonafhankelijke beroepsbevolking komen deze werkloos-
heidscijfers respectievelijk  neer  op 4%,  12,2%  en  17,9%. De statistiek  is
echter onvolledig: volgens een particuliere schatting uit die tijd zelf zijn
gedurende de winter van 1935/36 ruim 630.000 arbeiders werkloos, oftewel
23,5% van de loonafhankelijke bevolking. De landbouw en scheepvaart
behoren tot de zwaarst getroffen sectoren. In verband met de oorlogsvoor-
bereiding herstelt de economie zich  na 1936 gedeeltelijk.2

De slechte economische omstandigheden laten de regering geen andere keuze
dan over haar aversie tegen overheidsbemoeienis heen te stappen. Beginjaren
dertig wordt de eerste bres in de vrijhandelspolitiek geslagen: ten behoeve
van de noodlijdende agrarische sector worden steun- en protectiemaatregelen
getroffen. Na de tarwewet van 21 februari 1931 ontwikkelt zich  al  snel  een
complex van crisismaatregelen, dat zich uitbreidt tot andere akkerbouw-
gewassen, fruitkweekerijen, de tuinbouw, de zuivel, de bloementeelt en de
varkenshouderij. Ook de handel en nijverheid volgen, onder meer door het
afkondigen van crisiswetten met betrekking tot de in- en uitvoer. Zo verleent
de crisisinvoerwet (1931) de regering de bevoegdheid de invoer van bepaalde
artikelen te verbieden of te beperken, de zogenaamde contingenteringspoli-
tiek. Aanvankelijk is het overheidsingrijpen zuiver incidenteel van aard. De
landbouwcrisiswet van  1933  is een eerste poging om meer lijn in het bonte
scala aan regelingen ten aanzien van de agrarische sector te brengen. Deze
wet luidt een periode in, waarin de regering overgaat tot een meer gesystema-
tiseerde economische politiek.3

Tijdens de wereldconferentie   in 1933, gehouden te Londen, besluit
Nederland samen met een klein aantal andere staten vast te houden aan de
politiek van muntstabiliteit. Het feit dat de gulden zijn goudwaarde behoudt,
maakt van Nederland een duurte-eiland en noopt tot een aanpassingspolitiek.
De noodzakelijke prijsverlaging vereist een daling van het loonniveau en de
kapitaallasten, en daartoe ook een verlaging van de kosten van het levenson-
derhoud. Om te voorkomen dat tijdens het aanpassingsproces Nederlandse
bedrijven over de kop gaan, wordt de steunpolitiek voortgezet. Daarnaast
streeft de regering een sluitende begroting na. Deze gecombineerde politiek
van aanpassings- en steunmaatregelen, van het streven naar budgettair even-
wicht en het vasthouden aan de valutastabiliteit bepaait tot  1936 het econo-
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misch beeld in Nederland.4 Van de aanpassingspolitiek komt in werkelijkheid
echter weinig terecht. Zowel in vergelijking met de jaren twintig als in
absolute cijfers is geen sprake van daadwerkelijke bezuinigingen. Neemt het
aandeel van de totale overheidsuitgaven in het nationaal inkomen in de jaren
twintig met 17,4% toe, in de jaren dertig bedraagt de stijging 23,5%. Het
aandeel van de sociale overheidsuitgaven in het nationaal inkomen is in de
jaren 1931-1938 in vergelijking tot de periode 1921-1930 meer dan verdub-
beld. Tevens stijgt de rijksschuld van f2,5 miljard in  1929 tot f4 miljard in
1939.5

Wanneer de Nederlandse regering in september  1936 de gouden  stan-
daard loslaat, verbetert het economisch klimaat enigszins. Onder betrekkelijk
gunstige internationale omstandigheden leidt de devaluatie tot een stijging
van de uitvoer. De werkloosheid neemt af, maar het aantal ingeschreven
werklozen daalt gedurende het eerste kwartaal  van 1937 desondanks  niet
beneden de 400.000. Met name de internationaal georienteerde bedrijfstakken
profiteren van de economische opleving. Deze is echter slechts van korte
duur. Onder invloed van de internationale conjunctuur stagneert de Neder-
landse economie  in 1937 opnieuw. De werkloosheidscijfers zijn dermate
verontrustend dat de regering haar bemoeienis met de werkloosheidsbestrij-
ding vergroot. De uitgaven voor openbare werken en de opdrachten voor
defensiedoeleinden nemen toe. De verhoogde regeringsactiviteit leidt tot
resultaat: van juni 1938 tot juni 1939 daalt de werkloosheid van 311.000 tot
196.000, terwijl 60.000 personen in de werkverruiming zijn aangesteld. Bij
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog telt Nederland, inclusief de
tewerkgestelden, 244.000 werklozen, en is een groot deel van het bedrijfsle-
ven afhankelijk van steunmaatregelen:

Confessionele dominantie

De Nederlandse bevolking neemt in een hoog tempo toe. In  1930 telt Neder-
land bijna acht miljoen inwoners, in 1940 bijna negen miljoen. In  195() ligt
het inwonersaantal op ruim tien miljoen.7 Het interbellum wordt gekenmerkt
door consolidatie en intensivering van de verzuiling en door nauwelijks
gewijzigde machtsverhoudingen tussen de grote partijen. De confessionelen
bestendigen hun hegemonie op politiek en maatschappelijk terrein. Tussen
de twee wereldoorlogen groeien de katholieken uit tot de grootste godsdien-
stige groepering, waarmee zij de hervormden van de troon stoten. Tegelijker-
tijd vormt de RKSP tijdens het interbellum de grootste politieke partij.
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Tezamen bezetten de protestants-christelijke partijen in de regel de tweede
plaats.8 In de jaren tussen de wereldoorlogen behalen de confessionele partij-
en bij de verkiezingen gezamenlijk vijftig h zestig procent van de stemmen.
In deze periode weten de confessionelen de SDAP, de op 66n na grootste
fractie in het parlement, voortdurend buiten de regering te houden. Hoewel
de liberale partijen bij lange na niet hun zetelaantal van voor de Eerste
Wereldoorlog halen, is de liberale machtspositie niet gebroken. De liberalen
blijven belangrijke posten bezetten in het bestuursapparaat, in academische
beroepen en in de liberale werkgeversorganisaties:

Vanaf 1918 maken de confessionelen voortdurend deel uit van de rege-
ring. Toch kan niet worden gesproken van een eensgezinde samenwerking
tussen de confessionele partijen. De tegenstellingen van de verschillende
levensbeschouwingen treden na het einde van de pacificatiepolitiek in  1917
aan het licht. Het antipapisme van de christelijk-historischen maakt dat in
de jaren twintig de RKSP en de CHU op gespannen voet met elkaar leven.
In de jaren dertig staat de samenwerking tussen de confessionelen vooral
onder druk door de tegenstellingen tussen de ARP en de RKSP inzake het
sociaal-economisch beleid. De afwijzing van een alternatieve regeringscombi-
natie houdt de confessionele partijen nochtans bijeen."'

Evenals zijn voorganger noemt het kabinet-Ruys de Beerenbrouck III ( 1929-
1933),  dat  na de verkiezingen  van 1929 aantreedt, zich extra-parlementair.
Het kabinet heeft echter alle kenmerken van een rechtse coalitie: vier minis-
ters zijn katholiek, twee antirevolutionair, twee christelijk-historisch en 66n
minister is partijloos." Tijdens de derde regeerperiode van Ruys de Beeren-
brouck treedt herhaaldelijk de verdeeldheid binnen de rechterzijde naar voren
en vindt een toenadering plaats tussen katholieken en sociaal-democraten.
Samenwerking tussen RKSP en SDAP op regeringsniveau is voorlopig echter
uitgesloten door de 'leer van de uiterste noodzaak' 11. Vele RKSP-leden
verwijten het kabinet een te passieve economische politiek te voeren. Ook
vanuit antirevolutionaire hoek wordt gepleit voor een actievere industriepoli-
tiek. Maar door de interne controverses met name in de RKSP-fractie over
de aanpak van de economische malaise en door het ontbreken van een alter-
natief beleid haalt het kabinet-Ruys de Beerenbrouck III vrijwel zonder kleer-
scheuren de eindstreep.

I3

Ti.idens de verkiezingen van  1933  moet de RKSP een verlies van twee
zetels incasseren, de SDAP levert eenzelfde aantal in. De ARP boekt een
winst van twee zetels. De verkiezingen bezorgen de communisten een ver-
dubbeling van hun zetelaantal: zij komen uit op vier zetels. De zetelwinst

152



van de ARP is voornamelijk te danken aan haar voorman Colijn, die van
1933  tot  1939 vier kabinetten aanvoert. Aangezien Colijn de economische
crisis te lijf wenst te gaan met harde maatregelen, streeft hij naar een kabinet
met een breed draagvlak. Ondanks de grote weerstand van de katholieken
tegen samenwerking met de liberalen slaagt Colijn erin een zogenaamd
crisiskabinet te formeren, waarin de drie grote confessionele partijen, de VDB
en de Liberale Staatspartij zitting hebben. De groeiende weerstand van de
RKSP-fractie tegen het beleid van Colijn, die van oordeel is dat voor de
overheid in de bestrijding van de crisis slechts een bescheiden rol is wegge-
legd, leidt uiteindelijk tot de val van het kabinet-Colijn Il (1933-1935). Het
onvermogen van de RKSP om een alternatief te formuleren blijkt als Colijn
er opnieuw in slaagt een brede-basis-kabinet te formeren: nagenoeg alle
ministers uit zijn tweede kabinet, ook de katholieke, gaan mee over. Het
derde kabinet-Colijn  ( 1935-1937) bestaat uit dezelfde vijf partijen  als  het
vorige ministerie en regeert na de devaluatie van 1936 zonder grote proble-
men door tot de nieuwe verkiezingen. 14

Bij de verkiezingen  van 1937 winnen zowel  de ARP als de RKSP drie
zetels, de CHU verliest er twee. Tezamen stijgen de grote confessionele
partijen van 52 naar 56 zetels. 15 Wederom wenst Colijn een kabinet op
brede basis te vormen, maar met het oog op de opmars van het nationaal-
socialisme en de aantrekkingskracht van het communisme dringen de katho-
lieken, de christelijk-historischen en ook partijgenoten van Colijn, aan op
een christelijke samenwerking. Colijn zwicht en zijn vierde kabinet ( 1937-
1939) is een rechtse coalitie, die het evenwel niet lang uithoudt. Bij het
verslechteren van het economisch getij komt de tegenstelling tussen de ARP
en de RKSP inzake de sociaal-economische politiek opnieuw bovendrijven.
In tegenstelling tot hun opstelling ten aanzien van het kabinet-Ruys de
Beerenbrouck III leggen de katholieken zich ditmaal niet bij het kabinetsbe-
leid neer. Deze houding van de katholieken leidt om te beginnen tot het
aftreden van de antirevolutionaire minister van financien, De Wilde, in mei
1939. Anders dan Romme, de katholieke minister van Sociale Zaken, weigert
De Wilde om het streven naar een sluitende begroting op te offeren aan de
maatregelen voor de werklozen. Ruim een maand later dient het gehele
kabinet zijn ontslag in. Hierop formeert Colijn zijn vijfde kabinet (1939),
zonder katholieken en sociaal-democraten, dat het slechts drie dagen vol-
houdt. Wanneer de Kamer een motie aanvaardt, waarin de katholieke Kamer-
fractie het nieuwe ministerie als inconstitutioneel bestempelt, dient het
kabinet zijn ontslag in. Op 10 augustus 1939 treedt een nieuw kabinet aan,
onder leiding van De Geer (CHU). De rechterzijde wordt vertegenwoordigd
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door twee katholieken, twee christelijk-historischen en 66n dissidente antire-
volutionair. Voor de linkerzijde nemen twee sociaal-democraten zitting, 6dn
lid van de VDB en twee partijlozen, die als vrijzinnig kunnen worden aange-
merkt. Het is voor het eerst dat de sociaal-democraten regeringsverantwoorde-
lijkheid dragen. Drie weken na het aantreden van het kabinet-De Geer II
( 1939-1940) vallen de Duitsers Polen binnen. Het werk van het kabinet-De
Geer wordt overheerst door de oorlog in Europa en de mobilisatie in eigen
land,   tot de Duitse aanval   op   10   mei 1940 Nederland   zel f  in de oorlog
betrekt.16

Zoals in bijna alle Europese landen staat gedurende het interbellum ook in
Nederland de democratie ter discussie. In Nederland neemt met name het
vertrouwen in het parlementaire stelsel af. Het gebrekkige functioneren van
de staatsinstellingen blijkt bijvoorbeeld uit het onvermogen om sterke parle-
mentaire kabinetten tot stand te brengen. Dat onvermogen is in belangrijke
mate de resultante van de onderlinge tegenstellingen tussen en binnen de
confessionele partijen. 17 Bovendien wordt in de jaren dertig duidelijk dat
de politiek niet in staat is voldoende bescherming te bieden aan de gevolgen
van de crisis. 18 Halverwege de jaren dertig verstomt echter de kritiek van
de linkerzijde op de parlementaire democratie. Mede onder invloed van het
dreigend gevaar van het oprukkend fascisme vindt een kentering plaats in
de radicale denkbeelden van de sociaal-democraten en de communisten. Het
partijcongres  van de sociaal-democraten spreekt  zich  in 1934 openlijk  uit
voor de bestaande politieke democratie, de communisten beschouwen halver-
wege de jaren dertig de burgerlijke democratie als beste remedie ter afwering
van het fascisme.'9 De houding van de katholieken blijkt meer ambivalent
van karakter. De parlementaire democratie bezorgt de katholieken dan ook
enkele grote teleurstellingen: het electorale overwicht komt niet tot uitdruk-
king in de regeringsmacht en leidt evenmin tot volledige emancipatie van
het katholieke volksdeel. Voor het beter functioneren van de democratie
schuiven de katholieken de gedachte van een corporatieve samenleving naar
voren.21' De tweeslachtige houding van de katholieken blijkt tevens uit hun
praktische opstelling. Zo komt de Raad van Studie en Documentatie, die zich
in opdracht van het RKSP-partijbestuur over de herziening van het staatsbe-
stel  buigt,  in zijn rapport  van 1936 enerzijds met aanbevelingen  die  de
staatkundige vrijheden aan banden leggen en anderzijds met voorstellen om
de weg van de subsidiariteit in te slaan zonder de democratie principieel aan
te tasten.21 Veel verder in haar antidemocratische opstelling gaat de Natio-
naal-Socialistische Beweging  (NSB),  die  eind 1931 wordt opgericht.  De
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aantrekkingskracht van deze fascistische organisatie neemt af, wanneer
duidelijk wordt dat de nationaal-socialisten de nazi-ideeen van Hitler kopi-
eren. Bij de provinciale verkiezingen in 1935 behaalt de NSB bijna 8% van
de  stemmen,  bij de Tweede-Kamerverkiezingen  van 1937 4,2% en bij de
provinciale statenverkiezingen  in 1939 daalt haar aanhang onder de 4% en
belandt de partij in een isolement.22

Van een actief naar een voorwaardenscheppend overheidsbeleid

De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog worden geheel in beslag geno-
men door de reconstructie van het zwaar beschadigde productie-apparaat en
worden gekenmerkt door schaarste en soberheid. Aan de hand van een actief
overheidsbeleid wordt de basis gelegd voor de economische groei, die na de
fase van wederopbouw en herstel (1945-1950) inzet. De overheid legt de
distributie, de productie, de export, het betalingsverkeer en de lonen en
prijzen aan banden.23 De interventie van overheidszijde wordt echter al snel
een halt toegeroepen. Aan de basis van de toenemende weerstand tegen
intensief overheidsoptreden liggen de veranderde politieke krachtsverhoudin-
gen.

In het eerste kabinet dat na de oorlog aantreedt, bezetten sociaal-democraten
nagenoeg alle ministersposten die voor de economische politiek van belang
zijn.24 Dit kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946), bestaande uit sociaal-
democraten, katholieken, een liberaal en een antirevolutionair, streeft naar
een planmatige sturing van de economie. Het ministerie-Schermerhorn/Drees
geeft voorrang aan de sociaal-economische ordening en het reguleren van
productie en distributie.25 Minister-president Schermerhorn (Nederlandse
Volksbeweging) betoogt in de regeringsverklaring van  27 juni  1945:  "Herstel
en opbouw van het Nederlandsche productievermogen zal alleen doeltreffend
kunnen geschieden op den grondslag van een algemeen sociaal-economisch-
financieel plan, waarin de richtlijnen, volgens welke het beleid moet worden
gevoerd, zijn vastgelegd. Zulk een plan dient te worden ontworpen na aanwij-
zingen door den Ministerraad, door een in te stellen wetenschappelijk bureau,
dat de gegevens verkrijgt van de departementen en van het georganiseerde
bedrijfsleven, deze gegevens verwerkt en het ontworpen plan voorlegt aan
den Ministerraad."26 Hoewel zijn positie nog niet wettelijk is vastgelegd,
gaat het 'Centraal Planbureau in oprichting' reeds op 15 september  1945 van
start.

27
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Het  kabinet  stuurt  op  11  december  1945  de  Tweede  Kamer een Nota

omtrent een aantal punten van Regeeringsbeleid. Niet langer wordt meer
gesproken van een algemeen sociaal economisch-financieel plan, maar van
het Nationaal Welvaartsplan.28 Op 25 maart 1946 wordt een wetsontwerp
tot regeling van dit plan ingediend, waarin wordt gekozen voor permanente
sturing en interventie van de zijde van de overheid. Het ontwerp regelt tevens

de positie van het Centraal Planbureau. Het is de taak van het Centraal Plan-
bureau, dat ressorteert onder het Ministerie van Handel en Nijverheid, om
het Nationaal Welvaartsplan te ontwerpen.29 Als tegenstanders van een
geleide economie zijn de liberalen en de protestants-christelijke partijen niet
te spreken over het wetsvoorstel. De Katholieke Volkspartij (KVP), die zich
overigens allerminst afkerig toont van een "radicale omvorming van het

I, 3()
individualistisch-kapitalistisch productiestelsel - , steunt het wetsontwerp
evenmin. De katholieken kennen de staat bij het ordenen van economie en
samenieving een subsidiaire rol toe. Na de voltooiing van herstel en wederop-
bouw van de economie, moet de overheid de sociaal-economische ordening
aan de sociale partners overlaten. Bovendien beschouwt de KVP-fractie de
overheidstaken als een tijdelijk gegeven. Slechts de Partij van de Arbeid
(PvdA) kan zich geheel met het wetsontwerp verenigen. Centrale leiding van
de overheid is in alle fasen van de conjunctuur gewenst, aldus de sociaal-
democraten.3I

De pogingen om tot een doorbraak, een politieke vernieuwing te komen,
lopen op niets uit. Zo wordt de Nederlandse Unie (1940), die zich ten doel
stelt de oude scheidslijnen tussen de bevolkingsgroepen te doorbreken, net
als de overige politieke organisaties, uitgezonderd de NSB, in december 1941
door de Duitsers verboden. Vervolgens besluit de Nederlandse Volksbewe-
ging, die tijdens de oorlog wordt voorbereid en onmiddellijk na de bevrijding
in de openbaarheid treedt met de wens de geestelijke wedergeboorte van
Nederland te bevorderen, geen politieke partij te worden. Bij de eerste

naoorlogse verkiezingen  van   17  mei 1946 krijgt  de  PvdA  ( 1946),  die  een
einde wil maken aan de antithese, minder electorale steun dan verwacht. De
confessionelen doorstaan de aanval op hun politieke machtspositie zonder
al te veel kleerscheuren: tezamen verliezen de drie grote confessionele
partijen drie zetels ten opzichte van de verkiezingen van  1937. De KVP komt
als grootste partij uit de stembus, de CHU behoudt haar zetelaantal van  1937
en de ARP verliest vier zetels. 32
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Toch betekenen de verkiezingsuitslagen niet dat de vooroorlogse coalitie
wordt hersteld. Integendeel, er komt een nieuwe samenwerking op regerings-
niveau tot stand. Een rooms-rode coalitie (KVP en PvdA) wordt geformeerd,
het kabinet-Beel (1946-1948). Nemen de sociaal-democraten in het vorige
kabinet een sleutelpositie in, gedurende het kabinet-Beel domineren de
katholieken.33 Dit blijkt onder meer uit het feit dat het kabinet-Beel een
meer gereserveerde opstelling van de overheid op sociaal-economisch terrein
verlangt. Beel (KVP) merkt in de regeringsverklaring op dat de "sterk toege-
nomen Overheidsbemoeienis geleidelijk zal moeten plaats maken voor de
zelfwerkzaamheid van individuen en van lagere, met publiekrechtelijke
bevoegdheid omkleede organen, waarbij nochtans er voor dient te worden
gewaakt, dat reeds vanaf de eerste voorbereiding van de regelingen der
bedrijfsorganen het algemeen belang en waar noodig de algemeen leidende

„34taak der Overheid tot gelding komt . Wanneer de regering tijdens de be-
handeling  van de rijksbegroting voor 194635 wordt gevraagd  naar  haar  op-
vattingen over de verhouding tussen staat en maatschappij, spreekt zij zich
expliciet uit voor het subsidiariteitsbeginsel.

36

De verkiezingsoverwinning van de KVP heeft belangrijke gevolgen voor
de voorstellen inzake het Nationaal Welvaartsplan en het Planbureau, die
sterk sociaal-democratisch zijn georienteerd. Het aan de KVP gelieerde
Centrum voor Staatkundige Vorming (CvSV) buigt zich over het voorlig-
gende wetsontwerp.  Op 17 september 1946 brengt een speciale commissie
uit het CvSV een nota uit. De commissie maakt een onderscheid tussen een
economie in schaarstetijd en een economie onder normale omstandigheden.
"(...) samenvattend kan men zeggen, dat in geval van een gezond evenwicht
in de volkshuishouding - een toestand van volledige bezetting - de taak van
de overheid een beperkte is. De zelfwerkzaamheid van enkelingen en groepen
dient zich alsdan binnen wijde grenzen vrij te kunnen ontplooien. De taak
van de overheid is in de eerste plaats er een van toezicht. De overheid moet
zich nauwkeurig op de hoogte stellen van de steeds wisselende situatie en
van de daarin gelegen tendenties om terstond te kunnen ingrijpen, indien zich
een ontwikkeling voordoet, die gevaar oplevert voor het algemeen welzijn.
Zoolang zulk een ontwikkeling niet plaats vindt, zal het rechtstreeks ingrijpen
van de overheid zich kunnen en moeten beperken tot bepaalde sectoren van
de volkshuishouding, waar het particulier initiatief tekort schiet of een mono-
poloide positie ernstig gevaar meebrengt."17 Onder normale economische
omstandigheden kan het Welvaartsplan volstaan met het geven van prognoses.
De commissie bestempelt het Planbureau als een "ongezonde figuur in ons
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staatsbestel". Speciale planafdelingen op de departementen moeten de coOrdi-
nerende taak van het Planbureau overnemen. 38

In de memorie van antwoord van 19 november 1946 doopt het kabinet-Beel
het Nationaal Welvaartsplan om tot het Centraal Economisch Plan" Het
kabinet stemt het oorspronkelijke wetsontwerp inzake het Nationaal Wel-
vaartsplan af op de nieuwe politieke verhoudingen. De memorie van ant-
woord ademt de geest van de CvSV-nota. "Ondergeteekenden stellen zich
op het standpunt, dat een algeheele onthouding van de Overheid in econo-
mische aangelegenheden, zooals deze door het klassieke liberalisme werd
verdedigd, thans noch tot de practische mogelijkheden, noch tot de wen-
schelijkheden behoort. De Overheid moet, nu het herstel in Nederland van
de door den oorlog veroorzaakte ontreddering nog slechts in een beginstadi-
um verkeert, op tal van plaatsen diep ingrijpen in het economische leven.
Naar gelang echter het herstel  van  ' s lands welvaart vordert  en de schaar-
schteverschijnselen in omvang afnemen, moet het Overheidsbeleid er op
gericht worden de positieve krachten in de maatschappij en meer in het
bijzonder de initiatieven van het bedrijfsleven tot gelding te laten komen
(...)„4(1

Verder wijzigt de regering het karakter van het Centraal Planbureau
ingrijpend. Het bureau moet worden gezien als een "uitsluitend technisch
hulpmiddel", dat het plan slechts voorbereidt. Van het ontwerpen van een
plan, zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel, is geen sprake meer. De rege-
ring stelt het Centraal Economisch Plan vast. Nieuw is de opdracht aan het
Planbureau om adviezen te verstrekken over algemene vragen omtrent het
verwezenlijken van het plan. De memorie van antwoord geeft ook een geheel
andere wending aan de inhoud van het plan. Het plan moet een evenwichtig
samenstel van schattingen en richtlijnen met betrekking tot de Nederlandse
volkshuishouding vormen: een "geschiedschrijving van de toekomst".41
Tijdens de openbare behandeling van het wetsontwerp, die op 5 februari  1947
aanvangt, stemt de rechterzijde van de oppositie (ARP, CHU en Partij van
de Vrijheid) met het wetsontwerp in, omdat de staatssocialistische tendensen
uit het voorstel zijn verdwenen. Uiteindelijk nemen beide Kamers het wets-
ontwerp zonder hoofdelijke stemming aan.42 De wet verschi.int op 21  april
1947 in het Staatsblad.41

De verkiezingen van  1948, naar aanleiding van een voorgenomen grondwets-
wijziging, leiden tot een verdere verzwakking van de PvdA. Tijdens de
formatie wensen de sociaal-democraten hun regeringscoalitie met de katholie-
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ken te continueren. Deze samenwerking komt een progressieve beleidsvoering
ten goede, aldus de sociaal-democraten. KVP-leider Romme ziet echter meer
heil in een bredere parlementaire basis, gezien de 'grote maatschappelijke
reconstructie' die in aantocht is. Naast de KVP en de PvdA worden de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en de CHU in het kabinet-
Drees/Van Schaik  ( 1948-1951) opgenomen.44 De regering neemt  zich  in
de regeringsverklaring voor de lijn van het vorige kabinet voort te zetten:

normalisering van de economische en maatschappelijke verhoudingen, en een
verdere inkrimping van het overheidsapparaat.45 Zowel met het oog op de
exportbevordering als op het veilig stellen van voldoende werkgelegenheid
voor de steeds groeiende bevolking acht de troonrede van  1948 een krachtige
industrialisatie dringend noodzakelijk.46

In september  1949 doet Van den Brink, de katholieke minister van Eco-
nomische Zaken, de kabinetsplannen met betrekking tot de industrialisatie-
politiek voorhet tijdvakvan  I januari  1948 tot  I juli  1952 in de Nota in zake
de industrialisatie in Nederland uit de doeken.47 Uitgangspunt van de indus-
trialisatienota vormt een globaal, stimulerend en voorwaardenscheppende
industrialisatiepolitiek.48 De minister benadrukt dat het industrialisatiesche-
ma geen star programma vormt, dat de overheid aan het bedrijfsleven oplegt.
De industrialisatie moet vooral een vrucht zijn van private economische
beslissingen.49 De confessionelen en de VVD tonen zich tevreden met deze
fundamentele stellingname, de PvdA is aanvankelijk verdeeld. De industriali-
satienota lijkt immers in te druisen tegen het sociaal-democratisch streven
naar planmatige sturing en initiatieven van de overheid op industrieel gebied.
Maar uiteindelijk conformeert ook de PvdA zich aan de nota, na verzoenende
woorden van sociaal-democraat Drees over de industrialisatienota. Volgens
Drees biedt de nota ruimte voor een zekere mate van staatsbemoeienis en
voor publieke investeringen. Vervolgens aanvaarden bijna alle politieke
partijen de rijksbegroting, en daarmee ook de industrialisatienota. Alleen de
Communistische Partij Nederland stemt tegen.

5()

Een belangrijk instrument van het industrialisatiebeleid vormt de geleide
loonpolitiek. Uit overwegingen van economische doelmatigheid bestaat
hieromtrent rond 1948 politieke consensus. Beheersing van de loonontwik-
keling moet leiden tot een goede concurrentiepositie, die zorgt voor even-
wicht op de betalingsbalans en volledige werkgelegenheid. PvdA en NVV
omarmen de geleide loonpolitiek bovendien als een mogelijkheid om tot een
meer rechtvaardige loonstructuur te komen. Hoewel met name werkgevers-
en confessionele werknemersorganisaties, teruggrijpend op hun beginselen
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van vrije marktwerking, soevereiniteit in eigen kring en subsidiariteit, van
meet af aan principitle bezwaren hebben tegen directe overheidsbemoeienis
in de loonvorming, staan zij een geleide loonpolitiek niet in de weg.

5I

Toch bestaat er ook een arbeidersorganisatie die nadrukkelijk weigert
aan het nationaal belang de hoogste prioriteit te geven, namelijk de Eenheids-
vakcentrale (EVC). Terwijl het NVV en de twee confessionele vakcentrales
zich terughoudend op het terrein van de maatschappelijke actie opstellen,
steunt de EVC de meeste stakingen in de eerste naoorlogse jaren. Het voor-
opstellen van het belang van de werkende klasse levert de EVC onmiddellijk
na de Tweede Wereldoorlog vele leden op: in 1946 sluit 20 procent van het
aantal georganiseerde werknemers zich bij de EVC aan. Wanneer de EVC
zich echter in toenemende mate met het communisme identificeert, gaat het
snel bergafwaarts met haar populariteit. In 1950 herbergt de vakcentrale nog
14  procent  van het aantal vakbondsleden,  in 1964 wordt zij opgeheven.  Na
de oorlog lopen de confessionele vakcentrales hun achterstand op het NVV
in. Hoewel het NVV de grootste vakorganisatie blijft, beschikken de confessi-
onele vakcentrales tezamen  over meer leden:  in   1950  is 33 procent  van  de
vakbondsleden aangesloten bij het NVV, 13 procent bij het CNV en 26
procent bij de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB, 1946).52
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Hoofdstuk 4

Maatschappelijke ordening

4.1. Inleiding

De verstrengeling van staat en maatschappij die aan het einde van de negen-
tiende eeuw zichtbaar wordt, brengt een uitvoerig debat over de ordening
van de maatschappij op gang. Politieke en maatschappelijke actoren nemen
stelling ten aanzien van de afl)akening van de relatie tussen staat en maat-
schappij: ter discussie staan de reikwijdte van de overheidstaken en de wijze
van staatsingrijpen. Het debat over de maatschappelijke ordening is aanvanke-
lijk overwegend ideologisch van aard. De confessionelen nemen aan het einde
van de negentiende eeuw hun toevlucht in het concept van een organische
maatschappij. De protestanten volgen hierbij de leidende denkbeelden van
ARP-voorman Kuyper, die vooral een reactie vormen op de Franse Revolutie.
In 1880 koppelt Kuyper bij de inwijding van de Vrije Universiteit te Amster-
dam de gedachte van een organische maatschappij aan het ordeningsprincipe
van soevereiniteit in eigen kring. Zijn ideeen over de afzijdige houding van
de staat brengt Kuyper na de academische plechtigheid nog keer op keer
onder de aandacht. De katholieken laten zich inspireren door de pauselijke
encycliek Rerum Novarum  uit 1891, waarin Paus Leo XIII in antwoord op
het liberale individualisme en de grote invloed die het socialisme aan de staat
toeschrijft een corporatief georganiseerde maatschappij voorstaat. De ency-
cliek maakt een begin met de katholieke sociale traditie, die pas in de latere
encycliek Quadragesimo Anno (1931) expliciet als het 'beginsel der subsidiai-
re werkzaamheid' wordt geformuleerd: lagere organen mogen slechts ter
aanvulling en ondersteuning gebruik maken van de diensten van hogere
lichamen en alleen bij gebleken onvermogen een beroep doen op het staatsge-
zag'.   In de optiek  van de katholieken representeert de staat de hoogste
macht. Zij beschouwen de staat als een entiteit die het gehele maatschappe-
lijke leven omvat: kleinere eenheden van werkgevers en werknemers verzor-
gen hun gezamenlijke belangen, terwijl de staat aanvullend optreedt. De
protestanten daarentegen zien de staat en de maatschappij als twee afzonder-
lijke sferen, met elk een eigen verantwoordelijkheid. De maatschappelijke



kringen bestaan naast de staat. In het algemeen staan de protestanten dan ook
veel terughoudender ten opzichte van staatsinterventie dan de katholieken.

De liberalen hebben weinig op met het ordeningsstreven: zij willen de
individuele vrijheid handhaven. Het zijn met name de katholieken en de
sociaal-democraten die het voortouw nemen in het ontwerpen van de theoreti-
sche kaders inzake maatschappelijke ordening.2 In de jaren twintig gaat de
belangstelling van beide stromingen vooral uit naar de gevolgen van het
corporatisme en het socialisme voor de organisatie van het bedrijfsleven.3

Het gros van hun plannen wordt evenwel niet in uitvoering gebracht. De
crisis van de jaren dertig en de naoorlogse wederopbouw plaatsen het orde-
ningsvraagstuk opnieuw op de politieke agenda, maar vereisen ditmaal meer
daadkracht: zij vragen om een praktische politiek, om een ordenend optreden
van de overheid ten opzichte van het sociaal-economisch leven. Naast de
crisiswetgeving en het naoorlogse actieve overheidsbeleid spoort het orde-
ningsstreven de regering aan tot wettelijke maatregelen inzake de verhou-
dingen tussen de overheid, het parlement en het bedrijfsleven. De Bedrijfsra-
denwet (1933) en de Wet op de Bedrijfsorganisatie ( 1950) vormen hiervan
de resultaten. Terwijl de crisis van de jaren dertig en de wederopbouwfase
de aandacht doen verschuiven van de doctrine naar de praktijk, treden ook
in deze periode de ideologisch onderlegde ordeningsprincipes van de verschil-
lende politieke partijen en maatschappelijke organisaties op de voorgrond.4

4.2. Het confessionele streven naar een organische maatschappij

Beroepsstanden en economische bedrijfsorganisatie

De nieuwe bezinning van de katholieken op sociale vraagstukken, uitgedragen
door Rerum Novarum, krijgt in Nederland pas daadwerkelijk inhoud in 1901,

wanneer Aalberse en Aengenent de Katholieke Sociale Actie (KSA) oprich-
ten. Binnen deze organisatie starten de progressief-katholieken met een
systematische bestudering  van de relatie tussen staat en maatschappij.  In  de
ogen van de KSA-leden kan een organische maatschappij een einde maken
aan de sociale wantoestanden.  In 1909 schrijft Aengenent, hoogleraar aan
het groot-seminarie te Warmond, in zijn Leerboek der Sociologie: "Het
solidarisme gaat namelijk uit van de organische staatsidee; d.w.z. de maat-
schappij heeft volgens de opvatting der katholieke school het karakter van
een organisme. (...) Zij bestaat niet rechtstreeks uit individuen of cellen, maar
uit groepen van cellen, d.w.z. organen. Politisch zijn die organen: de huisge-
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zinnen, de gemeenten, de waterschappen, de provincien; economisch zijn die
organen: de groepen van burgers, die op economisch gebied dezelfde belan-
gen hebben, n.1. de groep der arbeiders, de groep der groot-industrieelen en
groot-handelaars, de groep der landbouwers, de groep der middenstanders,
n.1. de klein-industrieelen en de klein-handelaars. Nu zijn tengevolge van de
heerschappij van het individualisme der  19e eeuw die groepen uiteen gesla-
gen. Wil men echter blijvende verbetering der maatschappelijke toestanden
aanbrengen, dan moet de maatschappij worden gereorganiseerd op den
organischen grondslag, waarop zij stond in de middeleeuwen. Het atomisme
der maatschappij moet ophouden."5 Volgens Aengenent moeten de groepen
van burgers met dezelfde economische belangen zich verenigen tot bonden,
die in hun definitieve vorm beschikken over een publiekrechtelijk karakter
en een bepaalde mate van autonomie. Deze beroepsstanden behoren het recht
te krijgen om voor hun beroepsgenoten, onder toezicht van de staat, wetten
te vervaardigen, en om een zekere rechtsmacht uit te oefenen over de eigen

aangelegenheden. Dit in navolging van datgene wat reeds op politiek gebied,
zoals in de gemeenten, waterschappen en provincien, tot stand is gekomen.
De publiekrechtelijke beroepsstanden, die bestaan uit patroons en arbeiders,
krijgen bovendien een vertegenwoordiging in de regering: naast de reeds
bestaande politieke Kamers en het politiek kiesrecht, moeten sociale Kamers
en sociaal kiesrecht in het leven worden geroepen.

6

Bijna een decennium na het verschijnen van het leerboek van Aengenent
geeft Veraart, de katholieke hoogleraar in het arbeidsrecht te Delft, in de
studie Vraagstukken der economische bedri#sorganisatie (1 9 1 8) zijn invulling
aan het streven naar een corporatieve opbouw van de maatschappij. Veraart
pleit voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werkne-
mers, van kapitaal en arbeid, voor de ontwikkeling in het bedrijfsleven via
delegatie van wetgevende bevoegdheden aan bedrijfsorganen. Veraart is van
mening dat de staat de leiding van de economische bedrijfsorganisatie7 op
zich moet nemen, in aansluiting op datgene wat zich reeds in de vrije maat-
schappij heeft ontwikkeld.8 Naarmate in de loop der tijd de economisch
georganiseerde bedrijven als wettelijk erkende publiekrechtelijke lichamen
het bedrijfsleven gaan beheersen, verwacht Veraart dat deze bedrijfsorganen
steeds vaker worden ingeschakeld bij de uitvoering van de arbeidswetgeving.
Zo kunnen de maatregelen inzake de verzorging van de arbeider in geval van
ziekte, werkloosheid, invaliditeit en ouderdom voor een belangrijk gedeelte
van de staat en zijn ambtenaren worden overgenomen.4 Deze ontwikkeling
maakt de arbeidswetgeving deels overbodig: "De oude gedachte: dat de
belooning van den arbeid voldoende behoort te zijn om niet alleen in den
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tijd van den arbeid maar ook buiten dien tijd den arbeidende het bestaan te
geven, dringt bij voltrokken economische bedrijfsorganisatie weer krachtig
naar voren. Het gemis aan bedrijven als publiek-rechtelijke lichamen heeft
tot de meeste arbeidswetgeving geleid. Nu die lichamen ontstaan, dringen
zij de arbeidswetgeving, en daarmee, na verloop van jaren, heel wat strijd-
vragen en heel wat noodconstructies terug.

/1(1

Het katholieke bedrijfsradenstelsel

In de praktijk zijn de werkgevers weinig geporteerd van medeverantwoorde-
lijkheid van de werknemers ten aanzien van de bedrijfsvoering. De werkge-
vers zijn hooguit bereid tot het verlenen van meer inspraak aan de werkne-
mers inzake hun eigen positie, zolang dit niet uitmondt in wettelijke regelge-
ving. Op hun beurt zijn de arbeiders niet bereid te strijden voor abstracte en
idealistische plannen. De afwijzende houding van zowel de werkgevers als
de werknemers ten opzichte van bedrijfsorganisatie geeft de discussie een
andere wending:  in het onderlinge overleg  doen meer concrete thema' s  als
collectieve arbeidsovereenkomsten en medezeggenschap hun intrede. li

Toch boekt Veraart met zijn voorstellen tot publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie een kortstondig succes in katholieke kring. In het voorjaar van  1 9 1 9
acht Veraart het ogenblik aangebroken om een krachtige toenadering tussen

werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven te bewerken. Rond die tijd
wordt duidelijk dat de arbeiders geen genoegen nemen met een terugkeer
van de vooroorlogse verhoudingen en vrezen de werkgevers de sociale onrust
in het buitenland. Veraart besluit niet bij het NVV aan te kloppen, omdat
zijns inziens van een vakbeweging die het privaatbezit van de productie-
middelen en het particulier ondernemersinitiatief wil afschaffen, niets te
verwachten valt op het gebied van de bedrijfssolidariteit. Wei zoekt Veraart
aansluiting bij de christelijke vakbeweging, die volgens hem "altijd openlijk
den grondslag der solidariteit had erkend". Wanneer de protestant-christelijke
vakbeweging zonder opgaaf van reden niet op zijn uitnodiging ingaat, gaat
Veraart met de katholieke vakbeweging in zee.12 Het resultaat van deze
samenwerking is het Paaschmangest.  Op  1 6  april  1 9 1 9 in Utrecht stellen
de Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging, de Nederlandsche R.K. Midden-
standsbond, de Nederlandsche Boerenbond en het Bureau voor de R.K.
Vakorganisatie een manifest op, waarin Veraart als afgevaardigde van de
middenstandsbond een belangrijke hand heeft.13 Via het Paaschmanifest
maken de vier bonden de oprichting van een katholiek bedrijfsradenstelsel
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bekend, dat de solidariteit tussen werkgevers en arbeiders nader vorm moet
geven. Deze zogenaamde Roomsch-Katholieken Centraten Raad van Bedrij-
ven moet zo spoedig mogelijk komen tot publiekrechtelijke organisatie van
het Nederlandse bedrijfsleven. De Raad wordt opgedragen de bedrijven te
maken tot "organen van den Nederlandschen Staat, die Grondwettelijk en
door een Bedrijvenwet de bevoegdheden erlangen tot het vervaardigen van
bedrijfs- en arbeidsregelingen en tot het uitoefenen van bedrijfs- en arbeids-
rechtspraak".

I 4

Op 25 februari 1920 omschrijft Aengenent, tijdens een rede uitgesproken
bij de installatie van de Bedrijfsraad in de Metaalindustrie, het radenstelsel
als "de concrete belichaming van de organische staatsidee en van de soliclciri-
teitsgedachte" :5 Aengenent beschouwt de organische staatsopvatting als
een middenweg tussen de denkbeelden van de liberalen en de sociaal-demo-
craten. "Wij voorstanders der organische staatsidee willen dus niet den dood
van het particulier initiatief zooals de mechanische staatsopvatting der socia-
listen; wij beschouwen de overheid niet als het beginsel, dat al onze krachten
moet beheerschen en leiden. Maar wij willen ook niet een volslagen gemis
aan leiding, zooals de individualistische opvatting der liberalen. Wij erkennen
de overheid als het beginsel, dat bij het tekort schieten van het particulier
initiatief dit mag en moet aanvullen ter wille van het algemeen belang. .16

Door de economische malaise neemt bij de katholieke groot-ondernemers
de geestdrift voor economische hervorming zodanig af dat zij spoedig afstand
nemen van het Paaschmanifest. De ideeen van Veraart vinden bij de werkge-
vers niet langer gehoor: zij wijzen publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en
economische medezeggenschap voor de arbeiders van de hand. In lijn van
de opvattingen van Kortenhorst, de conservatieve secretaris van de werkge-
versvereniging, wensen de werkgevers zich slechts te conformeren aan
overleg tussen de zelfstandige organisaties van werkgevers en werknemers
ten  aanzien  van de arbeidsvoorwaarden:7 In februari 1922 stelt  het  R.K.
Verbond' 8 de andere katholieke vakcentrales voor om het bedrijfsraden-
stelsel op te heffen. Vervolgens brengt het R.K. Verbond op 2 I  maart  1922
een rapport uit, waarin het stelsel wordt veroordeeld. Punten van kritiek zijn:
economische politiek is geen zaak van publiekrechteli.ike bedrijfscorporaties,
maar van ondernemers en van internationale concurrentie; werkgevers- en
werknemersorganisaties moeten per contract de arbeidsvoorwaarden blijven
regelen; een onevenwichtige verhouding in het bestuur van de Centrale Raad
brengt de belangen van werkgevers in gevaar. In november wordt het rapport
naar de katholieke vakcentrales en de pers gestuurd, met de mededeling dat
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het R.K. Verbond het lidmaatschap van de Centrale Raad opzegt." Hierdoor
valt het bedrijfsradenstelsel vroegtijdig uiteen. In 1924 herstellen de katholie-
ke standsorganisaties met de oprichting van de Raad pan Overleg het onder-

ling contact, maar het resultaat van de hereniging is voorlopig van weinig
betekenis. 2()

Het Paaschmanifest blijkt niet meer dan een moeizaam bereikt compro-
mis. De tegenstelling tussen arbeiders en ondernemers openbaart zich vooral
in de persoonlijke strijd tussen de progressieve hoogleraar Veraart, die veel
aanhangers heeft onder de georganiseerde arbeiders en middenstanders, en
Kortenhorst. Wanneer beiden in  1925 tot de katholieke Kamerfractie toetre-
den, vormt de discussie over de organisatie van het bedrijfsleven een vast
onderdeel van de katholieke politiek.21 Ondanks het verwerpen van de kern
van het stelsel-Veraart blijft het R.K. Verbond wei het idee van het verbin-
dend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten koesteren. De katholie-
ke werkgeversbond vindt hierbij echter het invloedrijke Verbond van Neder-
landsche Werkgevers (VNW)22 op zijn weg. Uit vrees voor dwingend opge-

legde prijzen staat het VNW niet alleen absoluut afwijzend tegenover econo-
mische bedrijfsorganisatie, maar ook ten opzichte van de mogelijkheid
collectieve arbeidsovereenkomsten bindend te verklaren. 23

Protestants pleidooi voor collectieve arbeidsovereenkomsten

Het principe van soevereiniteit in eigen kring, dat Kuyper aan het einde van

de negentiende eeuw verwoordt, vormt de belangrijkste leidraad voor het
protestants-christelijke denken over maatschappelijke ordening. Evenals de
katholieken streven de protestanten een organische maatschappij na. Op het
tweede Christelijk Sociaal Congres in 1919 gaat Slotemaker de Bruine een

stap verder dan Kuyper door de verantwoordelijkheid van de staat te bena-
drukken. Slotemaker de BruYne stelt vast dat "staats-al-onthouding" of "staats-
al-bemoeienis" niet meer worden bepleit. Er vindt een toenadering plaats tus-
sen de uiteenlopende opvattingen over de verhouding tussen staat en maat-

schappij. In deze ontwikkeling ziet Slotemaker de Bruine weinig heil. "Nood-
ig is een volkomen nieuwe blik, waarbij niet meer de staat en de maatschap-
pij liggen in hetzelfde vlak en de grensch tusschen die twee een weinig wijkt
naar rechts of naar links; doch een, waarbij de staat'l gezien wordt als
staande boven beide, boven staat en boven maatschappij. Doch dan niet zoo,
dat hij tenslotte alles drukt en wringt: maar zoo dat hij als immers de eenige,
die daartoe bekwaam is, ordenend optreedt en daartoe organen schept. Hij
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stelt de zeer algemeene regels, maar laat de toepassing en de uitwerking over
aan die organen. Hij regelt de sanctie en de contr6le; maar de vrije maat-
schappelijke krachten ontvangen dan alle kans en ruime baan voor grootsche
ontplooiing."25 Ook uit de samenvatting van de lezing van Slotemaker de
Bruine spreekt een toenemende belangstelling voor de orde scheppende
functie van de overheid: "De samenleving is een organisme. Daarmede is
het individualisme en atomisme voor het sociale leven veroordeeld. Het is
begrijpelijk, dat tegenover deze onhoudbare strevingen alles van de alles-
ordende en alles-doende staatsmacht verwacht werd. Hoewel aan deze staats-
macht de eigenlijke ordening zal moeten blijven, zal de maatschappij aldus
moeten worden geleed, dat maatschappelijke organen voor de verdere uitwer-
king worden gevormd. Deze organen moeten worden opgebouwd uit hetgeen
in de maatschappij gegroeid is om aldus zooveel doenlijk de werking der
vrije krachten te bewaren, zonder te vervallen tot desorganisatie. i ,26

Ter verwezenlijking van een organische maatschappij geven de protes-
tanten de voorkeur aan een meer geleidelijke weg dan de katholieken. Zeker
voor wat betreft de bedrijfsorganisatie is de houding van de protestanten veel
minder vooruitstrevend. De protestanten keuren de methode van de katholie-
ken om tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te geraken, af: er mag geen
sprake zijn van overheidsdwang, hooguit mag de overheid de maatschap-
pelijke kringen, die zo veel mogelijk zelfstandig tot ordening moeten komen,
ondersteunen en in beperkte mate aansporen.27 Kiezend voor een evolutio-
naire ontwikkeling richten de protestanten hun aandacht op de collectieve
arbeidsovereenkomst, die wordt beschouwd als een goed uitgangspunt voor
de toekomstige bedrijfsorganisatie. 28

4.3. Het sociaal-democratisch streven naar socialisatie

Het R.K.-bedrijfsradenstelsel kan worden opgevat als een eerste poging om
tot een corporatieve ordening van het bedrijfsleven in Nederland te komen.
Uiteindelijk neemt slechts een klein gedeelte van het bedrijfsleven dit stelsel
over, namelijk dat deel van de bedrijfsgenoten dat in katholiek verband is
georganiseerd. Bovendien is de eensgezindheid ten aanzien van het Paasch-
manifest uit 1919, waarin het stelsel is opgenomen, slechts van korte duur.
Niettemin vindt als gevolg van de discussies over het bedriifsradenstelsel de
gedachte van de corporatieve ordening van het bedrlifsleven ook iii niet-
katholieke kringen ingang.29 Zo komen de sociaal-democraten in Het.52,<·ici-
lisatievraagstuk  (1 920) met voorstellen tot ordening en medezeggenschap
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in het bedrijfsleven. De sociaal-democratische voornemens worden van katho-
lieke zijde scherp veroordeeld. Aengenent constateert dat de sociaal-democra-
ten het principe van het katholieke bedrijfsradenstelsel, te weten het vormen
van autonome, publiekrechtelijke lichamen, op een zeer slechte wijze hebben
gekopieerd. Volgens Aengenent worden in het socialisatie-systeem, in tegen-
stelling tot in het katholieke stelsel, de vakverenigingen zo goed als alle
invioed ontnomen. 3I

In het rapport Het Socialisatievraagstuk draagt de SDAP socialisatie aan als
alternatief voor het kapitalisme. "Socialisatie is doelbewuste vermaatschappe-
lijking der voortbrenging en beteekent het voltrekken van den overgang van
kapitalisme naar socialisme; zij kan, als een vorm van reorganisatie der

32
voortbrenging, niet anders dan geleidelijk geschieden", aldus het rapport.
De hoofdlijnen van het Socialisatierapport kunnen als volgt worden samenge-
vat: planmatige productie in plaats van vrije concurrentie; het bezit van de
productiemiddelen en de leiding van de productie in dienst van de gemeen-
schap in plaats van in dienst van het kapitaal; medebeheer van de arbeiders
door organisatie en medezeggenschap in de onderneming.31 In de inleiding
van Het Socialisatievraagstuk spreekt de SDAP de wens uit om spoedig in
samenwerking met het NVV een regeling te ontwerpen, die ervoor zorg
draagt dat de bedrijven klaar worden gestoomd voor socialisatie, en dat mede-
zeggenschap in de nog niet-gesocialiseerde bedrijven wordt ingevoerd.

34

Een ontwerp van een dergelijke wet laat nog drie jaren op zich wachten: in
1923 treden het NVV en de SDAP met het rapport Bedrijfsorganisatie en
medez.eggenschap naar buiten.

Draait het in Het Socialisatievraagstuk in eerste instantie om doelmatig-
heid en rationaliteit van het bedrijfsleven en komt de medezeggenschap en
het medebeheer van de werknemers op de tweede plaats, in Bedriifsorganisa-
tie en medezeggenschap wordt socialisatie op de lange baan geschoven. 35

In dit nieuwe geschrift wordt een tussenfase ingelast, waarin met behulp van
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie het bedrijfsleven zo spoedig mogelijk
voor socialisatie vatbaar wordt gemaakt. Aangezien sterk in twijfel wordt
getrokken dat ondernemers vrijwillig medewerking verlenen aan een nieuwe
inrichting van het bedrijfsleven, acht de door het NVV en de SDAP ingestel-
de commissie een wettelijke regeling op publiekrechtelijke basis noodzakelijk.
Ter voorbereiding van de socialisatie wordt een publiekrechteliike bedrijfs-
organisatie aangeraden, met aan het hoofd een bedrijfsraad die op evenredige
wi.ize is samengesteld uit werkgevers-, werknemers- en gerneenschapsver-
tegenwoordigers. Geen enkel besluit mag tegen de wil van de meerderheid
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van de gemeenschapsvertegenwoordigers tot stand komen. Boven de bedrijfs-
raden staat een Centraal-Economische Raad, waarvan de drie belangengroe-
pen eveneens deel uitmaken. Deze Raad kan besluiten van bedrijfsraden
vernietigen, indien deze strijdig zijn met de wet of met het algemeen belang.
Verordeningen van bedrijfsraden zijn aan de goedkeuring van de Raad onder-
worpen.36 In tegenstelling tot de ideeen van Veraart zien de SDAP en het
NVV voor de bedrijfsraden slechts een taak weggelegd met betrekking tot
economische aangelegenheden. Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden
blijft een zaak van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

37

4.4. Noch socialisatie, noch publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Viak na de Eerste Wereldoorlog geniet de politieke en maatschappelijke
discussie omtrent het ordeningsvraagstuk, en dan met name de organisatie
van het bedrijfsleven, parlementaire belangstelling. De regering doet een
aantal stappen in de richting van een sturend beleid:  in 1 9 1 9 wordt de Hooge
Raad van Arbeid ingesteld ter advisering van de regering op het gebied van
de arbeid, in 1920 begint een staatscommissie een studie naar de voortbren-
ging en verdeling van goederen  en  in 1922 wordt de grondwet zodanig
gewijzigd dat bij wet ook aan andere dan in de grondwet genoemde lichamen
verordenende bevoegdheden kunnen worden gegeven. Bij gebrek aan onder-
steuning en consensus over de richting van de bedrijfsorganisatie verdwijnt
het onderwerp echter al snel van de politieke agenda. De sociaal-democraten
dragen geen regeringsverantwoordelijkheid en in navolging van de werkge-
vers- en werknemersorganisaties bestaan ook tussen en binnen de protestantse
en katholieke partijen verschillen van mening.

38

Tekenend voor het afnemend enthousiasme in het parlement voor de
maatschappelijke ordening is de gang van zaken rond de zogenaamde Sociali-
satiecommissie. Eind 1919 dringt de vrijzinnig-democraat Marchant aan op
een onderzoek om de leuze van socialisatie op haar waarde te schatten. Mar-
chant hoopt hiermee tot een compromis tussen het individualisme en de
gemeenschapsgedachte te komen. Maar in de visie van het confessionele
kabinet-Ruys de Beerenbrouck I is het begrip socialisatie zo wazig dat het
een discussie daarover bij voorbaat onvruchtbaar acht. Marchant komt de
confessionele bewindslieden tegemoet door in zijn motie de term socialisatie
te vermijden. De Tweede Kamer aanvaardt de motie-Marchant: "De Kamer,
van oordeel, dat de voortbrenging en distributie van goederen meer moeten
worden dienstbaar gemaakt aan het algemeen belang; nodigt de Regering uit
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een commissie te benoemen tot het instellen van een onderzoek, door welke
wettelijke maatregelen  dit  doel kan worden bereikt. "39  Op   1 I   maart   1920
wordt de commissie ingesteld, die in de wandelgangen de naam Socialisatie-
commissie meekrijgt. Tot voorzitter wordt de katholiek Nolens benoemd. 4()

Pas in april 1927, op het moment dat de aantrekkingskracht van de socialisa-
tiegedachte bijna geheel is verdwenen, presenteert de Socialisatiecommissie
haar eindrapport. Het rapport is "een soort eervolle grafzerk op de socialisa-
tie"41 en laat aan duidelijkheid veel te wensen over: het is een samenraapsel
van denkbeelden, zonder conclusies of concrete voorstellen. Slechts op Edn
punt schept de commissie helderheid, namelijk dat zij de tijd nog niet rijp
acht voor een wettelijke regeling voor socialisatie. 42

Lopende het onderzoek van de Socialisatiecommissie legt Aalberse, de
katholieke minister van Arbeid,  op 23 december  1920 de Hooge  Raad  van
Arbeid vijftien vragen voor over de bedrijfsorganisatie. Een paar maanden
later accentueert de minister in de Eerste Kamer het complexe karakter van
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en verklaart hij dat organisaties uit het
maatschappelijk leven moeten ontstaan. Hierbij vervult de wetgever een
leidende, toezichthoudende en aanvullende taak. Commissie XII van de
Hooge Raad van Arbeid neemt de vragen van de minister voor haar rekening
en  doet  op 6 oktober 1922 verslag.  Door het merendeel  van de commissie
wordt een wettelijke regeling ten aanzien van de algemene verbindendver-
klaring van de collectieve arbeidsovereenkomst urgent bevonden. Als bijlage
is aan het praeadvies een 'Proeve van Wet regelende de Publiekrechtelijke

943Bedrijfsorganisatie toegevoegd.44
Vele werkgevers tonen zich verontwaardigd over het rapport van Com-

missie XII en wijzen nog meer bindende maatregelen met betrekking tot de
sociale verhoudingen van de hand. Toch spreekt de Hooge Raad van Arbeid
zich in april 1923 uit voor een wettelijke regeling inzake algemene verbin-
dendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten. De houding van de
Hooge Raad ten opzichte van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is twee-
slachtig. Enerzijds verzet de meerderheid van de Raad zich tegen pubrek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie in de geest van het ontwerp-Veraart. Anderzijds
luidt 66n van de adviezen van de Raad dat indien een wettelijke regeling
omtrent het stellen van algemene bindende regels voor werkgevers en arbei-
ders ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden in een bepaald bedrijf tot stand
komt, de bedrijfsraad de minister dient te adviseren omtrent het stellen van
zodanige algemene bindende regels en met rechtspraak moet worden belast
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omtrent de uitvoering van deze regelgeving. Dit advies stemt deels overeen
met de ideeen van Veraart. 45

In april 1924 verwoordt minister Aalberse de plannen van het tweede kabinet-
Ruys de Beerenbrouck. De opstelling is terughoudend: medezeggenschap en
bedrijfsorganisatie behoren zich in het maatschappelijk leven te ontwikkelen;
de wetgever moet hierbij niet vooroplopen, maar volgen. Verder stelt Aalber-
se voorstellen tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst en de
mogelijkheid tot verbindendverklaring van deze overeenkomsten in het
vooruitzicht. Ook Slotemaker de BruYne, de christelijk-historische minister
van Arbeid, Handel en Nijverheid in het kabinet-De Geer, wenst de bedrijfs-
organisatie zo veel mogelijk aan de betrokken organisaties over te laten, en
niet aan de wetgever. Hoewel de minister in beginsel positief staat ten

opzichte van publiekrechtelijke organisatie, acht hij de tijd daarvoor nog niet
aangebroken.46 Wel dient Slotemaker de BruYne op 22 september  1926 een
wetsontwerp in tot nadere regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst.
Voor dit onderwerp bestaat een breed politiek en maatschappelijk draagvlak.
In het wetsvoorstel wordt overigens de algemeen bindendverklaring buiten
beschouwing gelaten. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst47 treedt
op  1  september  1928 in werking. 48

4.5. Het oplaaien van de ordeningsdiscussie tijdens de crisisjaren

Bedrijfsradenwet

De verslechtering van de economische situatie, die in het begin van de jaren
dertig inzet, brengt het debat over maatschappelijke ordening weer in het
middelpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling. De hervatting
van het ordeningsdebat valt samen met activiteiten op parlementair terrein.
Gezien de ongunstige economische omstandigheden twijfelt de katholiek
Verschuur, minister van Arbeid, Handel en Nijverheid in het kabinet-Ruys
de Beerenbrouck III, aan de haalbaarheid van de verbindendverklaring van
collectieve arbeidsovereenkomsten en geeft hij voorrang aan de invoering
van  bedrijfsraden.49  Op 26 november 1931 dient Verschuur een ontwerp
tot de instelling van bedrijfsraden in. De regering deelt de mening van de
Hooge  Raad van Arbeid, zoals verwoord  in het advies  van   1923,  "dat  de
Overheid thans geroepen is tot het nemen van een aantal maatregelen, die
bevorderlijk kunnen zijn voor den vrede in het bedrijfsleven en kunnen
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dienen om de zoo gewenschte decentralisatie bij opbouw en uitvoering der
· ·        „ 5()sociale wetgeving te verkrilgen .  In de memorie van toelichting worden

diverse argumenten aangevoerd om bedrijfsraden in het leven te roepen: de
overheid moet het overleg tussen de vakverenigingen van werkgevers en
arbeiders regelen en stimuleren; de uitbreiding van de sociale wetgeving
maakt het wenselijk dat de overheid, indien nodig onder een zekere vorm
van toezicht, een deel van haar taak aan het bedrijfsleven overlaat en voor
zover de overheid de uitvoering van de sociale wetgeving zelf in handen

houdt, moet zij over deskundige inlichtingen van de belanghebbende groepen
kunnen beschikken.

5I

Het wetsvoorstel bepaalt dat in elk bedrijf, waarin de omstandigheden
daartoe aanleiding geven, op voordracht van de minister een bedrijfsraad kan
worden ingesteld. In het wetsontwerp wordt een bedrijf omschreven als een
complex van ondernemingen die een soortgelijk product voortbrengen. De
leden van de bedrijfsraad worden aangewezen door de werkgevers- en werk-
nemersorganisaties. Volgens het wetsontwerp moet een bedrijfsraad optreden
als orgaan van overleg, advies, uitvoering, beslechting van geschillen en
bemiddeling. Zo is een bedrijfsraad in de hoedanigheid van overlegorgaan
onder meer bevoegd tot het ontwerpen van arbeidsvoorwaarden, indien
mogelijk in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst; het ontwerpen
van regels ter bevordering van een goede opleiding; het overwegen van
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid en ter verrui-
ming van de werkgelegenheid en het bevorderen van het overleg tussen de

werkgever en de arbeiders in de afzonderlijke ondernemingen. In de functie
van adviesorgaan dient een bedrijfsraad diverse overheidsorganen van advies
ten aanzien van alle onderwerpen met betrekking tot de arbeid in het bedrijf.
Daarnaast kan een bedrijfsraad adviserende en uitvoerende taken ten aanzien
verschillende sociale wetten worden opgedragen. Met name worden genoemd
de Arbeids-, Invaliditeits-, Ongevallen- en Ziektewet.52 In de optiek van
Verschuur is de ontwikkeling van het bedrijfsleven nog niet zover gevorderd
dat aan de bedrijfsraden verordenende bevoegdheid kan worden toegekend.
De minister sluit echter niet uit dat in de toekomst alsnog tot verordenende
bevoegdheid wordt overgegaan.

53

Het wetsontwerp tot de instelling van bedrijfsraden wijkt in weinig af
van het voorontwerp-Bedrijfsradenwet dat Verschuur eerder naar de Hooge
Raad van de Arbeid stuurt. De Raad brengt op 6 juli 1931 een negatief advies
uit: een kleine meerderheid in de Hooge Raad van Arbeid (21 tegen 17 stem-
men) geeft een ontkennend antwoord op de vraag of een wet in de geest van
het aanhangig gemaakte voorontwerp gewenst is. Het negatieve advies is het
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gevolg van de oppositie van neutrale en katholieke werkgevers en de sociaal-
democraten.54 Als bijlage is aan het advies van de Hooge Raad van Arbeid
een voorontwerp van wet tot regeling van de bedrijfsorganisatie toegevoegd,
dat is ontworpen door een studiecommissie uit de Algemeene R.K. Werkge-
versvereeniging en het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen. In
een toelichting op dit ontwerp van de studiecommissie wordt de kritiek op
het voorontwerp van de minister als volgt samengevat: het voorontwerp-Ver-
schuur stelt permanente overheidsorganen in, terwijl de studiecommissie
permanente bedrijfsorganen wenst; het voorontwerp vertoont te zeer de karak-
tereigenschappen van de Kamers en de Raden van Arbeid en te weinig van
de bedrijfsverenigingen, zoals bedoeld in de Ziektewet; het zijn te veel orga-
nen van zelfbestuur en te weinig autonome bedrijfsorganen; bij de totstandko-
ming speelt de minister een te grote. en spelen de vakverenigingen van
werkgevers en arbeiders een te beperkte rol. 55

Werkgevers- en werknemersorganisaties uiten hun onvrede over het wetsont-
werp in adressen die zij de Tweede Kamer doen toekomen. De Algemeene
R.K. Werkgeversvereeniging geeft de voorkeur aan een erkenning van datge-
ne wat in de praktijk is gegroeid. Zij spreekt de wens uit dat de bedrijfsorga-
nisatie in hoofdzaak wordt opgebouwd op de gedachte van erkende bedrijfs-
verenigingen. Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers verzoekt de
Kamer het wetsvoorstel niet te aanvaarden, omdat in zijn ogen de door de
regering voorgestelde bedrijfsraden geen nuttige functie in de maatschappij
te vervullen krijgt. De Koninklijken Nederlandschen Middenstandsbond
verwerpt in zijn adres de door de wetgever af te dwingen bedrijfsorganisatie
en medezeggenschap. De in het vooruitzicht gestelde mogelijkheid om de
bedrijfsraad verordenende bevoegdheid toe te kennen, maakt het wetsontwerp
onaanvaardbaar voor de middenstandsbond. Ook het Koninklijk Nederlandsch
Landbouw-Comitd is van oordeel dat het wetsontwerp te ver gaat: de wetge-
ver dient zich te beperken tot het bestrijden van misstanden, die als gevolg
van het vrije spel van de maatschappelijke krachten ontstaan. Het NVV
daarentegen vindt het wetsvoorstel ontoereikend, vooral het ontbreken van
verordenende bevoegdheid wordt betreurd. Het enige positieve geluid komt
van het CNV en de Nederlandsche R.K. Middenstandsbond, die instemming
betuigen met de indiening van het ontwerp van wet.

56

In de Tweede Kamer komt het verzet tegen het wetsontwerp tot de instelling
van bedrijfsraden vooral van de kant van de liberalen, de katholiek Korten-
horst, de sociaal-democraten en de communisten. De confessionelen en de
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vrijzinnig-democraten kunnen zich wel in het wetsvoorstel vinden. De liberaal
Vos opent de beraadslagingen57 over het wetsontwerp en werpt de tegenstel-
ling op tussen de instelling van bedrijfsraden door de overheid versus de

erkenning van datgene dat zich reeds in de maatschappij heeft ontwikkeld.
Het standpunt van de liberalen is helder: "Wij stellen de erkenning van
vrijwillig tot stand gekomen bedrijfsorganen verre boven de Staatsorganen
van het ontwerp (...)"58 Bovendien wordt het verzet van de liberalen tegen
het wetsontwerp ingegeven door de vrees voor de ontbinding van het demo-
cratische parlementarisme en de ontwikkeling in de richting van een organisa-
tie die bedenkelijk veel gelijkenis vertoont met de fascistische corporatieve
staat.59 Net als de liberalen heeft ook de katholiek Kortenhorst, die overi-
gens nagenoeg alleen staat in zijn fractie, onoverkomelijke bezwaren tegen
het instellen van bedrijfsraden. Het wetsontwerp is in strijd met zijn opvattin-
gen omtrent het scherpe onderscheid tussen staat en overheid. Volgens
Kortenhorst is het een eis van het christelijk beginsel dat de taak van de
overheid een subsidiaire is en zich beperkt tot leiding geven, toezicht houden
en stimuleren, en zich niet moet uitstrekken tot het instellen van lichamen
met eerst adviserende, later verordenende bevoegdheden. Ter ondersteuning
van zijn ideeen verwijst Kortenhorst herhaaldelijk naar de encycliek Quadra-
gesimo Anno van 1931.6(1

In de encycliek Quadragesimo Anno wordt de gedachte van een organi-
sche opbouw van de maatschappij, waartoe in Rertint Novarum een aanzet
is gegeven, expliciet uitgewerkt. Paus Pius XI omschrijft het subsidiariteitsbe-

ginsel in de volgende woorden: "Evenals datgene, wat de individuen op eigen
initiatief en door eigen energie kunnen tot stand brengen, hun niet ontnomen
en niet in handen ener gemeenschap mag gesteld worden, zo is het ook een
onrechtvaardigheid en tevens een ernstig nadeel, ja een verstoring van de
juiste orde, datgene, wat door kleine lichamen van ondergeschikte rang kan
verricht en verschaft worden, over te dragen op grotere van hogere orde; want
iedere sociale werkdadigheid moet krachtens haar wezen en natuitr de lede-
maten van het sociale lichaam steunen, maar mag nooit, met vernietiging
hunner individualiteit, hen doen opgaan in het geheel. Daarom moet het
staatsgezag de aangelegenheden en zaken van minder belang, die het boven-
dien al te zeer in beslag zouden nemen, overlaten aan lichamen van lagere

rang; dan zal het ook vrijer, krachtdadiger en met meer succes al die zaken
kunnen behartigen, waarvoor alleen het staatsgezag competent is, wijl nie-
mand anders ze behartigen kan: door leiding te geven, toezicht te houden,
door stimulerend of beperkend op te treden, al naar gelang de omstandighe-
den het meebrengen en de noodzakelijkheid het eist. De dragers van het
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staatsgezag mogen er dan ook van overtuigd zijn: hoe volmaakter, door het
onderhouden van dit beginsel der subsidiaire werkzaamheid, de rangorde
tussen de verschillende groeperingen in acht genomen wordt, des te hoger
zal het maatschappelijk gezag en de maatschappelijke werkdadigheid staan
en des te gelukkiger en welvarender zal ook de toestand zijn van de staat.
(...) Het voornaamste doel, het voornaamste streven en van de staat 8n van
alle invloedrijke burgers moet daarop gericht zijn, de strijd der tegenover
elkaar staande klassen te doen eindigen, en een eendrachtige samenwerking
in bedrijf- en beroepschappen tot stand te brengen en te bevorderen. "6I

Volgens zijn partijgenoten beroept Kortenhorst zich ten onrechte op
Quadragesimo Anno. De paus wijst slechts een richting aan, de concrete
verwezenlijking daarvan is at'hankelijk van de omstandigheden van tijd en
plaats. Naar de vaste overtuiging van Aalberse is het wetsontwerp voor het
heden en voor Nederland het meest juiste. Aalberse beargumenteert dat op
basis van de grote soepelheid en voorzichtigheid waarop de instelling van
de bedrijfsraden in het wetsontwerp is geregeld, hoegenaamd geen verschil
bestaat tussen de instelling of de erkenning van bedrijfsraden. Verder noemt
Aalberse het wetsontwerp principieel van buitengewoon grote betekenis: de
wet kan de wederorganisatie van de maatschappij mogelijk maken, bevorde-
ren en stimuleren. Vanuit praktisch oogpunt is het wetsvoorstel echter van
vrij geringe betekenis, zolang de strijd tussen werkgevers en arbeiders op
de arbeidsmarkt geen plaats maakt voor functionele samenwerking.

62

Ook de antirevolutionair Amelink zegt zijn steun aan het wetsontwerp
toe. De denkbeelden van Kuyper inzake de organisatie van de arbeid in
herinnering roepend63, verklaart Amelink: "Deze beschouwingen in zake
bedrijfsorganisatie, die geheel liggen in de lijn van de souvereiniteit der
zelfstandige levenskringen, door ons antirevolutionnairen steeds verdedigd,
vormen ook nu nog in beginsel de richtlijnen van ons streven naar organisatie
van den arbeid. Amelink vindt het niet bezwaarlijk dat, haaks op de

„64

wensen van Kuyper, het wetsontwerp geen verordenende bevoegdheid aan
de bedrijfsraden toekent. Voorzichtigheid is hier geboden, waarschuwt
Amelink. Een bepaalde vorm van organisatie moet niet van bovenaf op het
bedrijfsleven worden opgelegd, maar dient zich aan te passen bij de uit het
maatschappelijk leven opgekomen organisatie, zoals deze zich in de werkge-
vers- en werknemersorganisaties heeft ontwikkeld.65 Dezelfde mening is
de christelijk-historische afgevaardigde Slotemaker de Bruine toegedaan:
organen van 'onderen op' in plaats van 'boven af'. Op dit punt noemt Slote-
maker de Bruine minister Verschuur goed christelijk-historisch: de minister
wenst hetgeen in de maatschappij groeiende is te stimuleren.66 In navolging
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van de confessionelen is ook Joekes, sprekend namens de VDB, van mening
dat de minister in voldoende mate rekening houdt met de krachten, die zich
in de maatschappij hebben gegroepeerd.67

Fel tegen het wetsontwerp tot de instelling van bedrijfsraden zijn de commu-
nisten, die de bedrijfsorganisatie beschouwen als een middel om de strijd
van het proletariaat in en tegen de kapitalistische maatschappij te sabote-
ren.68 De SDAP ten slotte heeft ernstige bedenkingen tegen het wetsont-
werp. De sociaal-democraat Kupers, tevens NVV-bestuurder, klaagt er over

69dat het wetsvoorstel te weinig medezeggenschap voor de arbeiders brengt.
Zijn partijgenoot Van den Bergh betoogt dat het wetsontwerp de allerbe-
langrijkste maatschappelijke, politieke en staatsrechtelijke vragen van dat
moment raakt. Van den Bergh stelt dat de basis voor medezeggenschap in
de onderneming ligt en niet, zoals in het wetsontwerp wordt voorgesteld, in
de bedrijfstak. Volgens de sociaal-democraat is het oude staatsapparaat, met
zijn door de liberalen opgelegde beperkte taak, aan vernieuwing toe.7" Nieu-
we organen met vertegenwoordigers van het algemeen belang zijn nodig om
tot een synthese te komen van "zelfwerkzaamheid eenerzijds en Staatsbe-
moeiing anderzijds, van private collectieve rechtsvorming eenerzijds en
Staatsgezag anderzijds, van privaatrecht en publiekrecht, van producenten-
en consumentenbelang, van syndicalistische opvattingen en algemeen sociale
gezindheid,  van de corporatieve  en de parlementaire Staatsgedachte".71

De gedachten van Van den Bergh stoelen op het rapport Nieuwe Orga-
nen,  dat in  1931  door een commissie bestaande uit leden  van de SDAP en
het NVV wordt uitgegeven. Van den Bergh maakt deel uit van deze commis-
sie. In Nieuwe Organen wordt gepleit voor een decentralisatie van de wetge-
ving op sociaal-economisch gebied door het in het leven roepen van licha-
men, die naast belanghebbenden en deskundigen ook bestaan uit vertegen-
woordigers van het algemeen belang c.q. het consumentenbelang. Deze
adviserende organen kunnen met verordenende bevoegdheid worden toege-
rust.72 De belangrijkste taak van de nieuwe organen is het verrichten van
aanvullende wetgeving voor in het bijzonder het bedrijfsleven, de volkshuis-
vesting, de arbeidswetgeving, de sociale verzekering, het ambtenarenrecht
en de volksgezondheid:' In vergelijking met de wensen van de sociaal-
democratie is het wetsontwerp van Verschuur "dor en schijndood", aldus Van
den Bergh. Het wetsontwerp gaat de SDAP niet ver genoeg: de bedri-ifsraden
kennen geen verordenings- of ruime uitvoeringsmogelijkheden.74 De samen-
stellers van Nieuwe Organe,1 zijn echter niet onverdeeld. Uit een minder-
heidsnota blijkt dat de vooraanstaande sociaal-democraten Wibaut en Bonger
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een discussie over nieuwe organen zinloos achten. Zij zijn erop tegen dat
het gezag van de bestaande politieke organen wordt aangetast. Bovendien
vreest het tweetal dat de nieuwe organen verstrikt raken in een gevecht met
de gemeente, de provincie en de staat en dat de belanghebbenden het eigen-
belang laten prevaleren boven het algemeen belang.

75

De Tweede Kamer neemt het wetsontwerp  met 67 tegen 19 stemmen
aan. De SDAP sluit zich uiteindelijk toch bij de voorstemmers aan.76 De
sociaal-democraten hopen via de bedrijfsraden meer medezeggenschap voor
de arbeiders in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen.77 Onder de tegenstem-
mers bevinden zich de liberalen, de communisten, de staatkundig-gerefor-
meerden en Kortenhorst.78 In de Eerste Kamer ondervindt het wetsontwerp
onder meer oppositie van christelijk-historische zijde. Voor de CHU in de
Senaat is vooral de mogelijkheid tot verordenende bevoegdheid een doorn
in het oog. CHU-woordvoerder Pollema: "Verordeningen maken is overheids-

„79daad. Men moet dit niet overlaten aan de lasthebbers der vakorganisaties.
Uiteindelijk wordt het wetsontwerp in de Eerste Kamer met 29 tegen 11
stemmen aangenomen.* Op 7 april 1933 wordt de Bedrijfsradenwet in het
Staatsblad gepubliceerd.81

De praktische betekenis van de bedrijfsraden is gering. Wanneer Romme als
minister van Sociale Zaken in het vierde ministerie-Colijn ( 1937- 1939) wordt
geYnstalleerd, bestaan er slechts dertien bedrijfsraden. De katholieke minister
besluit een poging te wagen de bedrijfsraden nieuw leven in te blazen.
Romme stippelt hiervoor twee lijnen uit. Allereerst wenst de minister uitbrei-
ding van de adviestaak van de bedrijfsraad tot ook de economische aangele-
genheden. Ten tweede wil Romme de bedrijfsraden alsnog een soort verorde-
nende bevoegdheid toekennen door hen in te schakelen bij de uitvoering van
de sociale verzekeringen. Met het laatste voorstel hoopt de minister tevens
een adequate oplossing voor de chaos bij de uitvoering van de sociale verze-
keringen te hebben gevonden. Zijn idee om de bedrijfsverenigingen ten
gunste van de bedrijfsraden terug te dringen, is Romme voornemens bij de
door hem gewenste wettelijke regelingen van de kinderbijslag en de werk-
loosheidsverzekering tot uitvoering te brengen. Het eerste deel van Rommes
programma wordt goed ontvangen in het parlement. Het ontbeert slechts de
steun van enkele christelijk-historischen en de nationaal-socialisten. De
buiten-parlementaire kritiek komt van het VNW, dat vreest dat in de toe-
komst niet de economisch en commercieel geschoolde ondernemers, m.,ar
de vertegenwoordigers van de arbeidersvakbonden de leiding over de produc-
tie voeren. Het verzet van de werkgevers mag niet baten. In 1938 wordt de
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Bedrijfsradenwet zodanig aangepast dat de bedrijfsraden niet alleen advies
mogen uitbrengen inzake sociale aangelegenheden, maar ook omtrent econo-
mische belangen op het niveau van de bedrijfstak. Bij hun verzet tegen het
andere deel van Rommes plan om de bedrijfsraden de uitvoering van de
kinderbijslag- en de werkloosheidsverzekering op te dragen, krijgen de
werkgevers wel bijval van diverse politieke partijen. Met als gevolg dat
Romme  op  dit punt nagenoeg niets bereikt.82 De wetswijziging  van   1938
brengt weinig verandering in het povere bestaan van het instituut bedrijfsra-
den. Tijdens het ministerschap van Romme worden nog drie raden opgericht
en  in 1940 bestaan er in totaal achttien.83 Een belangrijke verklaring  voor
dit falen, ligt in het feit dat de taak van de bedrijfsraden zich beperkt tot het
uitbrengen van adviezen. De wet die de onderwerpen aanwijst ten aanzien
waarvan de bedrijfsraden verordenende bevoegdheid kri.igen, komt niet tot
stand.84

Het streven naar ordening van het sociaal-economisch leven dwingt de
regering naast de Bedrijfsradenwet ook tot andere regelgeving. In  1935 komt
de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van onderne-
mersovereenkomsten tot stand.85 Deze wet opent voor de overheid de moge-
lijkheid om redelijke regelingen, getroffen door een meerderheid van onderne-
mers in een bedrijfstak, bindend te verklaren voor alle werkgevers in die
bedrijfstak. In 1937 volgt de wettelijke regeling tot het bindend en onverbin-
dend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten86 en
in  1938 de Bedrijfsvergunningenwet87, krachtens welke de minister op ver-
zoek van de ondernemers in een bedrijfstak, uit overwegingen van concurren-
tie, de vestiging van nieuwe ondernemingen kan verhinderen. Deze orde-
ningswetten worden vooral door de katholieken gekoesterd als een belangri.ike
stap naar het herstel van de maatschappelijke orde. De liberalen en het VNW
daarentegen verwachten dat deze regelgeving een schadelijke uitwerking heeft
op de economie. 88

Luidere roep om overheidsingrijpen

Onder invloed van de forse verslechtering van het economisch getij vanaf
het begin van de jaren dertig wordt de roep om ordenend optreden van de
overheid ten opzichte van het sociaal-economisch leven luider. Wederom
brengen politieke en maatschappelijke organisaties via lezingen, brochures,
rapporten en congressen en gesteund door een pauselijke encycliek hun denk-
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beelden naar buiten. Zo verwijzen deelnemers aan het parlementaire debat
over de bedrijfsorganisatie naar de encycliek Quadragesimo Anno en het

rapport Nieuwe Orgallen, beide van  1931. In deze nieuwe golf van beschou-
wingen, waarin oplossingen worden aangedragen voor sociale en economische
vraagstukken, treden uiteenlopende ordeningsprincipes op de voorgrond.

De encycliek Quadragesimo Anno wakkert de discussie over de maatschappe-
lijke ordening binnen de katholieke gelederen aan. De encycliek benoemt
het katholieke ordeningsstreven naar een organische opbouw van de maat-
schappij voor het eerst met de term 'subsidiaire werkzaamheid'. Geinspireerd
door dit subsidiariteitsbeginsel verschijnen van katholieke hand diverse
geschriften. Zo spreekt priester Koenraadt  in   1934  over de corporatieve
maatschappij en de organische staat89, wijdt Knuvelder in hetzelfde jaar een
essay aan de katholieke staatsleer ten tijden van de teloorgang van de liberale
beginselen van het individualisme'N  en verschijnt in  1935  het boek Dc cor-
poratien in den staat van Rommegi

De vier centrale katholieke sociale organisaties, georganiseerd in de Raad
van Overleg, WUzen in hun Economisch Urgentieprogram van \933 op het
belang van de samenwerking tussen de bedrijfsgenoten tot ordening van het
sociaal-economische leven.'2 In een aanvullend advies over deze samenwer-
king klinkt het beginsel van subsidiariteit door: "Tot dat doel behoren te
warden gevormd maatschappelijke bedrijfsorganen, wier natuurlijke taak het
is, de aangelegenheden van het betrokken bedrijf zelfstandig en bindend te
regelen en deze regelingen uit te voeren, een en ander met de stein en onder
het waakzaam toezicht van de burgerlijke overheid."93 Ter uitwerking van
deze gedachten stelt de Raad van Overleg een studiecommissie in, die in
1936 de brochure Lijnen voor de uitbouw van samenwerking onder bedrii.fs-
genoten tot ordening van het economisch leven uitbrengt. Ondanks de voor-
liefde voor een vrijwillige organisatie van bedrijfsgenoten, wordt erkend dat
inzake de ordening van het bedrijfsleven een belangrijke taak voor de over-
heid is weggelegd. "Niet alleen heeft zij - negatief - te waken voor misbruik
van bedrijfsregelingen, maar ook zal zij - positief - die algemene wettelijke
maatregelen hebben tot stand te brengen, welke het bedrijfsleven bij zi.in
ordeningsstreven behoeft. Haar taak is leidend en stimulerend op te treden,
teneinde samenwerking tussen bedrijfsgenoten te doen intreden of verder uit
te bouwen. Zelfs zal zij in bijzondere gevallen, waar het algemeen belang
zulks eist, moeten dwingen tot samenwerking."'" Aan de bedrijfsorganen
wordt voorlopig geen verordenende bevoegdheid toegekend, aan de overheid
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wordt overgelaten of de door deze organen getroffen regelingen algemeen
verbindend worden verklaard. 4)5

Ook het Algemeen Staatkundig Pr )grain van de R.K. Staatspartii, dat
is gedateerd op 29 februari  1936, kent de staat een subsidiaire taak toe. Pri-
mair is de taak van de staat gericht op behoud en vervolmaking van st:lats-
en rechtsorde, subsidiair is de staatstaak beperkt tot het aanvullen eli stuwen
van het eigen initiatief van individuen of groepen. Slechts het algemeen
welzijn kan onder bepaalde omstandigheden rechtstreeks staatsingrijpen
rechtvaardigen. De grond voor de onmisbaarheid van het staatsgezag ligt in
de noodzakelijkheid van geordende samenwerking in staatsverband. Het Alge-
meen Staatkundig Program eist voorts dat het organisch karakter van de
maatschappij in de bouw van de staat tot uitdrukking dient te komen: niet
alleen individuele burgers, maar ook hun verschillende gemeenschappen,
zowel van territoriale als van culturele en sociaal-economische aard, moeten
een eigen zelfstandige plaats en functie worden verzekerd. Het sociaal-econo-
misch leven dient te worden georganiseerd in bedrijfschappen, die onder
toezicht van de staat hun eigen taak in de volkshuishouding zelfstandig
vervullen. 96

In  de jaren  1936  en 1937 wordt van katholieke zijde diverse malen
voorgesteld om door middel van decentralisatie vorm te geven aan het
subsidiariteitsbeginsel. Via decentralisatie moet de staat op sociaal en econo-
misch gebied worden teruggedrongen en de staatsbemoeienis tot kleinere en
natuurlijke afmetingen worden teruggebracht. Het rapport Een o,iderzoek
omtrent wijziging van ons staatsbestel van \936, dat wordt uitgebracht aan
het bestuur van de RKSP, adviseert een systematische decentralisatie van
regelgeving en uitvoering op economische, sociale en culturele gebieden en
onderdelen van het maatschappelijk leven. Daarnaast komt de studiecommis-
sie met de aanbeveling tot "gezondmaking en ordening van het eigenlijke
staatkundige leven, waaronder wordt verstaan de georganiseerde medewerking
van het volk aan de algemeene wetgeving, welke de belangen van de Staats-
gemeenschap in haar geheel raakt en de contr6le op het centrale bestuilrsbe-
leid".47 Ook raadt het rapport aan met name bij de uitvoering van de wette-
li Ike maatregelen op soaiaal en economisch gebied de bedri.ifsraden in te
schakelen.'8 In de toelichting op het bijzonder Progra,11  an Ac tic, van de

R.K. Staatspartij van 1937 wordt decentralisatie eveneens als middel tot
ordening aangeprezen. De toelicliting op dit prognmnia vermeldt: "Het grote
doel is juist, dat de bedrijfsgenoten iii samenwerking steeds meer hun taak
in het bedrijfsleven zel f zii lien vervullen, in gezonde decentralisatie. (...) Als
blijvende taak heeft de staat het oefenen van toezicht, opdat er harinonie zii
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tussen bedrijfsbelang en algemeen welzijn."" In het Program van Actie zelf

wordt gesteld: "De opbouw van een economisch-sociale orde moet doelbe-
wust worden ter hand genomen, mede om overwoekering van het maatschap-
pelijke leven door rechtstreeksche staatsbemoeijng te keeren. Hij moet
berusten op samenwerking van de bedrijfsgenooten en voeren tot zelf-doen,
onder toezicht van de overheid, die moet waken voor harmonie tusschen
bedrijfsbelang en algemeen welzijn."11,1

In het denken van de protestanten ten aanzien van overheidsingriipen tekent
zich nog voor het bereiken van het dieptepunt van de economische depressie
een verandering af. Geleidelijk worden aan de overheid meer bevoegdheden
toegekend en ontstaat gelijkenis met de opvatting van de katholieken omtrent
de rol van de staat in de corporatieve maatschappij. Een exponent van deze
ontwikkeling is Smeenk, die tijdens de vierde christelijke sociale Curbils te
Lunteren (1929) voor de overheid taken ziet weggelegd die de functie van
rechtshandhaving overstijgen.

"'
Volgens Smeenk behoren niet alleen  arbi-

traire en beschermende functies tot het takenpakket van de overheid, maar
moet de overheid ook coordinerend en stimulerend optreden. In haar1()2

officiele stellingname blijft de ARP echter een meer behoedzame koers varen.
In het Program van Actie  van 1929 waarschuwt de ARP: "Voor overijlde

stappen om van boven af, door wettelijke maatregelen, een publiekrechtelijke
organisatie van het bedrijf in het leven te roepen, hoede men zich, daar zulk
een organisatie uit het leven zelf moet opkomen. De taak der Overheid
beperkte zich daarom voorshands tot een voorzichtige bevordering van wat
op natuurlijke wijze groeit.

„1()3

In  1936 slaat de ARP met de publicatie van het Rapport inzake orilening

van het bedrijfs[even. Uitgebracht aan de Anti-Revolutionaire Partii een
nieuwe richting in. Voor de eerste maal eist de ARP een actieve opstelling
van de overheid inzake bedrijfsorganisatie. In het rapport worden de volgende
overheidstaken geformuleerd: via het vaststellen en handhaven van algemene
rechtsregelen bevorderen dat door organisatie van het bedrijfsleven bepaaide
misstanden zo veel mogelijk worden voorkomen en weggeruimd; het alge-
meen verbindend of onverbindend verklaren van bedrijfsregelen; het recht-
streeks treffen van ordenende maatregelen indien "exceptionele omstandighe-
den of onvoldoende ontwikkeling dan weI inzinking van het bedrijfsleven
daartoe dwingen".'<14 Een jaar later, in 1937, wordt ook aan het hoofdbe-
stuur van de CHU een nota over de ordening van het bedrijfsleven iii tge-
bracht. Dit Rapport van de cominissie inzake ordening van het bedrijfsleven,
dat overigens geen officieel partij-rapport vormti"5, is opgesplitst in een
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meerderheids- en een minderheidsnota. De meerderheid van de commissie
beschouwt het als de taak van de overheid om een georganiseerde samen-
werking tussen werkgevers en werknemers en een meer organische inrichting
van het maatschappelijk te bevorderen, te steunen en te leiden. "Zij zal de
bestaande sociale voorzieningen, zoolang zij economisch mogelijk en verant-
woord zijn, hebben te bevestigen en, waar noodig, uit te bouwen", aldus de
meerderheidsnota. "Maar bovenal richte zij haar aandacht op die maatregelen,
die moeten leiden tot een meer organischen opbouw van de maatschappij.
Zij zal daartoe bedacht moeten zijn op de verdere ontwikkeling van de
collectieve arbeidsovereenkomsten, van het instituut der bedrijfsraden en van
de bedrijfsorganisatie in het algemeen.""16 Verder spreekt de meerderheid
de wens uit dat het bedrijfsleven wordt betrokken bij de uitvoering van
wettelijke regelingen, waaronder op sociaal terrein aan de sociale verzekering
wordt gedacht. De overheid blijft echter de eindverantwoordelijkheid dragen
voor het gemeenschapsbelang en moet derhalve het werkterrein van het
particulier initiatief,  ook in georganiseerde vorm, albakenen."17  Deze  stel-
lingname wordt niet gedeeld door de ondertekenaars van de minderheidsnota,
die de mening zijn toegedaan dat de verantwoordelijkheid van de bedrijfsge-
noten niet tot haar recht komt in een maatschappijvorm, waarin de overheid
uiteindelijk de richting bepaalt. Wij willen er echter op wijzen, dat als

1()8 „ ·

men, zooals de meerderheid doet, opteert voor het instellen van verordenende
lichamen boven het erkennen hiervan, moet afzien van de verwerkelijking
van een organischen opbouw  der  maatschappij.  Organen   ontstaan   in  een
levend groeiproces, doch kunnen niet door instelling van boven af tot leven
komen. Volgt men de door de meerderheid gewenschte procedure, dan wordt
niet een levende volksgemeenschap verkregen, doch een collectivistische
maatschappij."'(19

Voor de sociaal-democraten staat het jaar 1935 symbool  voor een doorbraak
in hun denken over de relatie tussen staat en maatschappij. Met de aanvaar-
ding van Nieuwe Organen en het verschijnen van de rapporten Het staatkun-
dig ste[se! der Sociaal-Democratic en Het Plan van de Arbeid nemen de
sociaal-democraten een positieve houding aan ten opzichte van de staat. Niet
langer staat het verwezenlijken van een socialistische maatschappij centraal,
zoals in het zogenoemde Socialisatierapport \lit 1920.  Voortaan  streven de
sociaal-democraten naar een krachtig staatsgezag en naar het verwerven van
de staatsmacht. 11()

In navolging van de historicus Romein spreekt Van der Goes van Naters,
66n van de samenstellers van Nieu,ve Organen ( 1931), van de wederzijdse
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doordringing van maatschappij en staat, die leidt tot een voortdurende toena-
me van de overheidsbemoeienis en tot verambtelijking en bureaucratie. Vol-
gens Van der Goes van Naters legt Nieuwe Organen de vinger op het veront-
rustende verschijnsel dat de liberale staat zijn nieuwe taken niet aankan. Een
proces dat wordt versterkt door de crisis van de jaren dertig, die leidt tot een
roep om ordening  in de maatschappij."1 Evenals de katholieken voeren
ook de sociaal-democraten een pleidooi voor decentralisatie als vorm van
maatschappelijke ordening. De ordeningsgedachte van Nieuwe Organen komt
neer op: decentralisatie van verordenende en uitvoerende bevoegdheid, niet
op territoriale, maar op zakelijke grondslag. Nieuwe Organen wordt in  1935
door het Paascongres van de SDAP aanvaard in de veronderstelling dat de
functionele, corporatieve of zakelijke organisatie van de maatschappij leidt
tot overbrugging van de tegenstellingen tussen staat en maatschappij. 112

De kloof moet worden geslecht door intermediaire organen op corporatieve
basis. 113

Op het veertigste congres   van  de SDAP, gehouden   op  2  apri 1   1934,
achten de sociaal-democraten de tijd aangebroken "om het streven der Partij
rechtstreeks te richten op de ordening van het economisch leven en tot
medewerking aan dat streven alle anti-kapitalistische krachten op te roepen,
om met de S.D.A.P. het democratisch socialisme als de uitkomst uit de
maatschappelijke ellende te verwezenlijken":14 Volgens de congresresolutie
zijn de rapporten over socialisatie, bedrijfsorganisatie en medezeggenschap
en nieuwe organen te abstract. Besloten wordt een wetenschappelijk bureau
in het leven te roepen dat, in samenwerking met een door het NVV en de
SDAP te benoemen commissie'15, een plan ontwerpt om een begin te ma-
ken met de concrete uitwerking van de overgang naar het democratisch
socialisme. Op 22 april 1935 zetten de SDAP en het NVV in een gemeen-
schappelijke congreszitting de hoofdlijnen van dit Plan van de Arbeid uiteen.
Woordvoerders zijn Vos, directeur van het Wetenschappelijk Bureau, Albarda
en Kupers. 116

Intussen  verschijnt  in  maart  1935  het  SDAP-rapport Het staatktindig
stelsel der Sociaal-Democratie, waarin de verhouding tussen politieke demo-
cratie en de nieuwe organen nader wordt uitgewerkt. Het rapport spreekt van
een synthese van parlementaire en corporatieve gedachte: "De grondstag van
de Staat blijve parlementair, democratisch, individueel, de verdere bouw zij
in beginse[ corporatief. Synthese van parlementaire en corporatieve staat. En,
goed doordacht, synthese, verzoening van Staat en vrije maatschappij, van
publiek- en privaatrecht, van staatsordening en vrij maatschappelijk streven,
van verordenende bevoegdheid en private collectieve rechtsvorming, van
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socialisme en syndicalisme, van consumenten- en producentenbelang. Op
parlementair-democratisch-individuele grondslag de „corporatieve" opbouw.
Zo zij het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie!"'17

Het Plan van de Arbeid wordt op 26 en 27 oktober  1935 door de SDAP
en het NVV aan het Nederlandse volk aangeboden.'18 In het hoofdstuk 'al-
gemene richtlijnen' van het Plan van de Arbeid constateert de SDAP/NVV-
commissie dat de crisis de roep om ordening versterkt. De overtuiging groeit
dat ingrijpen van staatswege in het economische leven in het belang van het
volk is geboden. Vervolgens wordt benadrukt dat de uitvoering van het Plan
nog geen socialisme tot gevolg heeft. Wel worden twee belangrijke elementen
van het socialisme centraal gesteld: de bestaanszekerheid voor het volk en
de behoeftevoorziening als richtlijn voor de productie. Het Plan van de
Arbeid acht op de eerste plaats een directe aanval op de crisiswerkloosheid

noodzakelijkb w Achter dit crisisplan gaat echter een veel bredere gedachte
schuil, namelijk "een economisch diepgaande hervorming, met het doel om
(...) aan het Nederlandse volk te verschaffen: Bestaanszekerheid bij een
behoorlijk bestaanspei[" Het Plan ziet voor de overheid een leidende12()

rol weggelegd bij het beheersen en ordenen van het productieapparaat:
"Beheersing en ordening kunnen niet worden overgelaten aan andere organen,
dan die van de gemeenschap zelve. (...) Ingrijpende veranderingen zijn nodig,
welke alleen door de staatsmacht kunnen worden doorgevoerd.

.121 Een

streng centralistische ordening wordt hierbij echter afgewezen. In het Plan

van de Arbeid presenteren NVV en SDAP een positieve crisisbestrijding, met
koopkrachtverhoging voor de gemeenschap als geheel door middel van
verlaging van de vaste lasten, werkloosheidsbestrijding en uitvoering van
werken op grote schaal. 122

Naast de algemene richtlijnen en de crisispolitiek komt het Plan met
concrete voorstellen op het gebied van de handelspolitiek, de beheersing van
de rationalisatie, de ordening, de industrialisatie, de landbouw, de midden-
stand, het bouwbedrijf en de volkshuisvesting, de textielindustrie, de ordening
van het vervoerswezen en Indonesie. Om het Plan luister bij te zetten worden
uiteenlopende actiemiddelen ingezet, zoals manifesten, viaggen, liederen,
plan-commissies, brochures, handboeken, demonstraties, grammofoonplaten,
propagandisten en proclamaties.123 Overigens zaait het Plan van de Arbeid
verdeeldheid binnen de gelederen van de SDAP. Het feit dat uitvoering van
het Plan nog geen socialisme brengt, stuit vooral vele oudere socialisten tegen
de borst. Bovendien wordt in hun ogen de klassenstrijd opgeheven en de
arbeidersklasse verraden, omdat gezien de politieke verhoudingen de SDAP
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voor verwezenlijking van het Plan dient samen te werken met de burgerlijke
partuen. 124

Vos, 66n van de grondleggers van het Plan, geeft in een handboek over
staatsproblemen een toelichting op de positieve opstelling in het Plan van
de  Arbeid ten opzichte van de staat. Met deze houding wordt de lijn doorge-
trokken die de sociaal-democraten eerder hebben uitgezet, betoogt Vos.
"Onder invloed van het werk van de moderne arbeidersbeweging had de Staat
een belangrijke sociale inhoud gekregen; in feite is nu het verlenen van
uitgebreide economische bevoegdheden aan de Staat en de Staatsorganen een
uitbreiding van het gebied waarover de werking zich uitstrekt."125 Ook Van
der Goes van Naters komt in hetzelfde boekje terug op de belangrijke taak
die het Plan de staat oplegt. Volgens Van der Goes van Naters is het duide-
lijk waar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Plan van de
Arbeid ligt. "Het Plan - het structuur-plan - wenst de productie te doen
ordenen en leiden. Het wijst daarvoor 66n subject, 66n ordenaar, aan: de Staat
met zijn organen. Het Plan is een Staatsplan. Vlet Plan is neergelegd in de
Plan-resolutie. Zeer terecht is deze een „Troonrede" genoemd. Slechts de
Staat vermag al deze Plan-maatregelen te nemen."126 Ook in het Beginsel-
programma van de SDAP  uit  1937  komt  de centrale plaats  van  de  staat  in
de ordeningsgedachte van de sociaal-democraten nadrukkelijk tot uitdrukking:
"De SDAP verwerpt de opvatting, dat de staat zich zoveel mogelijk moet
onthouden van bemoeiing met het economische leven; zij verwerpt eveneens,
zowel de zogenaamde totale staat, die zijn doel zou vinden in zichzelf, als
de standenstaat. De staat moet zijn het orgaan van de vrije volksovertuiging
ter behartiging van het belang der gemeenschap; hij moet zijn een rechtsstaat,
die zijn taak vindt in het verwezenlijken en krachtig handhaven van het
recht." 127 Het beginselprogramma vervolgt  dat de staat  voor de uitvoering
van zijn groeiende taak bij de ordening van het economische en sociale leven
behoefte heeft aan nieuwe organen, naast de reeds bestaande. De nieuwe
organen staan onder controle van het centrale gezag, dat op zijn beurt verant-
woordelijk is aan de, op de grondslag van het algemeen kiesrecht, verkozen
volksvertegenwoordiging. 128

In het rapport Naar ordening van het bedrijfsleven (1935) ziet het NVV
de oplossing voor de ordening van het bedrijfsleven gelegen in nieuwe
bedrijfsraden. De bestaande bedrijfsraden die ingevolge de Bedrijfsradenwet
worden ingesteld, voldoen niet aan de eisen van het NVV: zij zijn niet
gemachtigd zich met economische vraagstukken bezig te houden en missen
verordenende bevoegdheid. De bedrijfsraden, zoals voorgesteld in dit NVV-
rapport, moeten de zorg dragen voor de ordening van productie en distributie
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en zich verder onder meer bezighouden met werkloosheidszorg, pensionering,
werkgelegenheidsverdeling en uitvoering van sociale wetten. Een Centrale
Economische Raad vormt het coordinerende, adviserende en controlerende
lichaam boven de bedrijfsorganen:29 De ideeen over bedrijfsgewijze orde-

ning herhaalt het NVV  in een adres dat op 13 september  1937  aan  de rege-
ring wordt gestuurd. In de bedrijfsraden, die ondergeschikt zijn aan de
overheid, moeten niet alleen vertegenwoordigers van werknemers en onderne-

mers, maar ook van afnemers, consumenten en overheid plaats hebben. Ten
aanzien van de bedrijfsgewijze ordening worden onder meer de volgende
wijzigingen in de Bedrijfsradenwet urgent geacht: het dwingend voorschrijven
van de instelling van bedrijfsraden in alle daarvoor in aanmerking komende

bedrijfstakken; het geven van verordenende bevoegdheid aan de bedrijfsraden,
zowel voor het sociale als voor het economische terrein, met dien verstande,
dat de uit te vaardigen verordeningen aan de goedkeuring van hogerhand

onderworpen blijven, en het uitbreiden van de sociale taak van de bedrijfsra-
den tot bemoeienis op het gebied van de opneming van jeugdige werkkrach-
ten in het bedrijf, de ontslagregeling, de regeling van de werktijd en de
uitvoering van de sociale wetgeving.

13()

Dat de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond weinig op heeft met de orde-
ning van het bedrijfsleven blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de leden van
deze partij eendrachtig tegen de ontwerpen van de Bedrijfsradenwet en de
wet op de verbindend- en onverbindendverklaring van ondernemersovereen-
komsten stemmen. Toch ontkomen de liberalen er niet aan zich in de discus-
sie over de maatschappelijke ordening te mengen. De Liberale Staatspartij
beveelt in een rapport betreffende een ontwerp van grondwetsherziening
(1936) de instelling van een Centralen Raad van Advies aan, die onder meer
bestaat uit vertegenwoordigers van belangen- en bedrijfsgroepen. In het
rapport wordt gesteld dat aan bepaalde colleges, zoals bedrijfsraden, uitvoe-
rende, besturende en rechtsprekende functies kunnen worden opgedragen.
Maar  in geen geval mogen deze colleges wetgevend gezag dragen.'9  Ook
de eerste paragraaf van het Algemeen Programuit 1937 maakt duidelijk dat
de Liberale Staatspartij wars is van staatsbemoeienis: "De Liberale Staats-
partij acht voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven de ontplooiYng van
persoonlijke stuwkracht, gepaard gaande met onderlinge samenwerking van
allen, die in de bedrijven werkzaam zijn, onmisbaar, in verband waarmede

zij onthouding van rechtstreeksch ingrijpen van overheidswege in de leiding
van het bedrijfsleven wenschelijk acht.

„132
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Evenals de Liberale Staatspartij besteedt de VDB weinig aandacht aan
de ordening van het sociaal-economisch leven. In tegenstelling tot de Liberale
Staatspartij kunnen de vrijzinnig-democraten zich echter wei vinden in de
organische maatschappij- en staatsbeschouwing: ordening van de belangheb-
benden staat op de voorgrond, de overheid heeft een aanvullende taak. 133

Dit blijkt uit de volgende richtlijn van het Verkie:ingsmanifest van de VDB
uit 1937: "Bevordering der uit het bedrijfsleven zelf opkomende samenwer-
king, zowel van de onderscheiden ondernemingen, als van de in deze!fde
bedrijfstak werkzame werkgevers en werknemers, opdat de ambtelijke over-
heidsbemoeiing op economisch en sociaal terrein meer en meer zal kunnen
plaats maken voor regeling door eigen bedrijfsorganen, onder contr6le der
overheid. „ 134

Karige resultaten ordeningsdebat

Hoewel de crisis van de jaren dertig de roep om overheidsoptreden en con-
crete maatregelen op sociaal-economisch terrein versterkt, levert de opleving
van de ordeningsdiscussie in de praktijk slechts enkele crisismaatregelen, met
name in de noodlijdende landbouwsector, en een weinig succesvolle Bedrijfs-
radenwet op. Daarna volgt nog de wettelijke regelingen op de (on)verbin-
dendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomsten van  1937, die door
tegenwerking van de werkgevers veel later tot stand komt dan de troonrede
van 1929 belooft. De werkgevers staken hun verzet nadat in  1935  het alge-
meen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten
bij wet wordt geregeld. Overigens is van de mogelijkheid om collectieve
arbeidsovereenkomsten, of onderdelen daarvan, verbindend te verklaren vddr
1940 nauwelijks gebruik gemaakt. In slechts vier bedrijfstakken vindt een

!35

algehele verbindendverklaring plaats.    Ook de pogingen om via een grond-
wetswijziging ingrijpende maatregelen ten aanzien van de maatschappelijke
ordening te bewerkstelligen, leiden tot een weinig schokkende herziening
van de grondwet in 1938.136

Terugblikkend op de geschiedenis van de publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie constateert Van Rhijn in het Sociaal Maandblad Arbeid dat de Be-
drijfsradenwet in de praktijk een mislukking is. "Naar mijn mening hebben
wij in de crisis der jaren dertig, toen aan organisatie van het bedrijfsleven
een zo grote behoefte bestond, de boot gemist. In die jaren had het tot een
werkelijke bedrijfsorganisatie moeten komen. Maar ook de Tweede Kamer
wilde slechts een ontwerp met onnozele bevoegdheden. Een amendement
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van de sociaal-democraten Van den Bergh en Kupers om de taak der bedrijfs-
raden aanmerkelijk te verruimen werd verworpen. Aangenomen werd een
amendement-Goseling om die ruimere bevoegdheid eventueel bij een nieuwe
latere wet toe te kennen. Minister Verschuur karakteriseerde deze bepaling

geestig als 'een knoop  in de zakdoek  van de wetgever'.  Maar zij had reeel

geen betekenis. De bedrijfsraden bleven magere beestjes zonder vlees en
bloed. Zij waren bestemd te mislukken door gebrek aan bevoegdheden. "137

4.6. Bezetting en naoorlogs ordeningsdebat

Organisatie-Woltersom

Vlak na de bezetting bundelen diverse ondernemersorganisaties hun krachten
in het op 1 juli 1940 opgerichte Nationale Comitt voor Economische Samen-

werking. Dit comite stelt zich onder meer ten doel een doeltreffende coordi-
natie tussen alle bedrijfstakken en geledingen van het bedrijfsleven te bewerk-
stelligen en de samenwerking met de autoriteiten te bevorderen en te versoe-

pelen. Het initiatief komt niet van de grond, omdat de bezetter een directe
greep op de Nederlandse bedrijven wenst en zelf in oktober 1940 de Organi-
satiecommissie voor het bedrijfsleven opricht. De Rotterdamse bankier
Woltersom wordt tot voorzitter benoemd. De commissie-Woltersom wordt
opgedragen een zelfbesturende organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsle-
ven op te bouwen en krijgt daartoe de bevoegdheid om bedrijfsorganisaties
in te stellen, te erkennen, te verplichten en te ontbinden:38 Het bedrijfsle-
ven wordt in zes hoofdgroepen gesplitst, te weten industrie, ambacht, handel,
bankwezen, verzekeringswezen en verkeer:p De hoofdgroepen  zijn  op  hun
beurt weer onderverdeeld in bedrijfsgroepen, vakgroepen en ondervakgroepen.
De bedrijfsorganisatie heeft de volgende taken: het adviseren van de overheid
en het bedrijfsleven, het mede uitvoeren van overheidsmaatregelen en het
vaststellen van eigen verordeningen. Op deze organisatievorm wordt het
Duitse leidersprincipe toegepast: de medezeggenschap van de arbeiders
ontbreekt, de beslissingsbevoegdheid ligt per instantie bij de voorzitter en
alle besluiten worden onderworpen aan het toezicht van de secretaris-generaal
van het Ministerie van Handel en Nijverheid. De Organisatie-Woltersom blijft
tot begin 1955 voortbestaan, zij het dat na de oorlog het leidersprincipe wordt
afgeschaft en de verordenende bevoegdheid wordt ingetrokken. Voor verte-
genwoordigers van de werknemersorganisaties is echter nog steeds geen

14()
plaats.

192



Voortzetting van het debat over maatschappelijke ordening

Na de Tweede Wereldoorlog pakken de politieke partijen de draad van het
vooroorlogse maatschappelijke ordeningsdebat weer op. Tijdens de verkiezin-
gen van  1946 pleit de KVP in haar Urgentie Program voor verplaatsing van
het zwaartepunt in de loon- en prijspolitiek van overheidsbemoeienis naar
het publiekrechtelijk georganiseerd bedrijfsleven. "Op grondslag der publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisaties dient te worden gestreefd naar verbetering,
uitbreiding en vereenvoudiging der sociale verzekeringen en voorzieningen,
zowel voor loontrekkers als voor tot dezelfde inkomensklassen behorende

zelfstandigen (...), met behoud der persoonlijke verantwoordelijkheid.
„141

De KVP is uit op een spoedige verwezenlijking van zelfstandige publiekrech-
telijke lichamen voor het bedrijfsleven, die zowel een sociale als een econo-
mische taak vervullen. Deze lichamen zijn geen staatsorganen, maar beharti-
gen het bedrijfsbelang binnen het kader van het algemeen regeringsbeleid
en onder toezicht  van de overheid. '42 Over de publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie vermeldt het KVP-program: "Over het gehele terrein van gemeen-
schappelijke voorziening, zowel economisch-sociaal als cultureel-sociaal,
dienen eigen publiekrechtelijke organisaties te worden gevormd, welke niet
alleen het gemeenschappelijk belang der betrokkenen binnen het kader van
het algemeen welzijn behartigen, maar ook strekken tot versterking van hun

i, 143
zedelijk besef en sociale verantwoordelijkheid. In het Verkiezingsmani-
fest van  1948  eist de KVP opnieuw de invoering van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie.

144

In het verkiezingsprogramma uit 1946 spreekt de ARP van "bevordering van
de totstandkoming eener bedrijfsorganisatie, welke vrucht is van de samen-

werking van vrije patroons- en vrije arbeidersorganisaties. Aan deze organisa-
ties worde de taak toevertrouwd de regelingen tot stand te brengen, waaraan
het arbeids- en bedrijfsleven behoefte heeft. (...) De Overheid heeft tot
rechtstaak de voor de bedrijfsorganisatie noodige wettelijke voorzieningen
te treffen en op den arbeid van deze organisatie toezicht en controle uit te
oefenen. Zij belaste die organisatie met de uitvoering van de daarvoor in
aanmerking komende wettelijke regelingen". 145 Verworpen worden de socia-
lisatie, de geleide economie en de bedrijfsorganisatie, in de vorm van een
zuivere overheidsorganisatie, welke een verlengstuk is van de bestuursor-
ganen van de overheid. 146

In  1947 verschijnt het Rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorgani-
satie, uitgebracht aan het Centraal Comiti van Anti-Revolutionaire Kiesver-
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enigingen, met het soevereiniteitsbegrip als centraal uitgangspunt. Het rapport
keert zich tegen de functionele decentralisatie, aangezien dit ordeningsprin-
cipe van de sociaal-democraten neerkomt op decentralisatie van overheidsop-
treden, en daarmee geen ruimte laat voor het zelfstandig optreden van het
bedrijfsleven. Ook het katholieke subsidiariteitsbeginsel wordt als onaan-
vaardbaar bestempeld, omdat door de erkenning van de staat als hoogste
gezagsorgaan, de maatschappelijke levenskringen niet autonoom, naast elkaar
en naast de staat, kunnen functioneren. Kortom, de katholieke en sociaal-
democratische beginselen bieden onvoldoende bescherming tegen de staats-
macht. Desondanks wordt ook in het ARP-rapport de conclusie getrokken
dat de overheid zich ten opzichte van het bedrijfsleven niet afzijdig mag hou-
den: "Het wezensonderscheid van Staat en Maatschappij betekent niet, dat
de Overheid op het maatschappelijk terrein niet zou kunnen en moeten ingrij-
pen."147 Indien het nationale economische leven met ondergang wordt be-
dreigd heeft de overheid bijvoorbeeld het recht om, door middel van sociale-
verzekeringswetgeving en crisis- en economische wetgeving, in te grijpen.
Tegelijkertijd met de erkenning dat er een taak voor de overheid op maat-
schappelijk terrein is weggelegd, benadrukt het rapport dat de bedrijfsor-
ganisatie zo veel mogelijk vrijwillig tot stand dient te komen en wordt de
verordenende bevoegdheid louter als sluitstuk beschouwd. 148

Ook de programma' s waarmee de liberalen   en  de  sociaal-democraten   de
verkiezingen van 1946 ingaan, besteden aandacht aan de bedrijfsorganisatie.
Evenals de antirevolutionairen leggen de liberalen het accent op het vrijwilli-
ge karakter van de bedrijfsorganisatie. Zo noteert de Partij van de Vrijheid
in haar verkiezingsprogramma: "Vrije uitoefening van arbeid en bedrijf, vrije
beschikking over de vruchten hiervan en een vrije maatschappelijke organisa-
tie, waarbij de Staat, wakende voor het belang der gemeenschap, een corri-
geerende taak heeft. De organisatie van het bedrijfsleven dient het resultaat
te zijn van de samenwerking van de vrije organisaties van werkgevers en
werknemers. De hoofdbeginselen daarbij dienen te zijn: a. het medebetrekken
van de arbeiderswereld in het dragen van verantwoordelijkheid; b. het hand-
haven zoo lang en zooveel mogelijk van het beginsel der autonomie; c. de
uiteindelijke zeggenschap van de Overheid. 1,149

Het Urgentie-Prograinma van de PvdA herhaalt de sociaal-democratische
ideeen over nieuwe organen en overheidsplanning. Onder het tweede punt
van urgentie wordt opgenomen: "Overdracht van bevoegdheden naar nieuwe
organen voor het beroeps- en bedrijfsleven, op democratischen grondslag,
zoodanig, dat de leiding berust bij Overheid, ondernemers en arbeiders
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gezamenlijk. Punt vijf behelst een Nationaal welvaartsplan ter bevor-1,15(j

dering van bestaanszekerheid bij een behoorlijk bestaanspeil voor allen.
Onder het Nationaal welvaartsplan wordt verstaan: socialisatie van het
mijnbedrijf, van de circulatiebank, van bedrijven van openbaar nut, en van
daarvoor in aanmerking komende monopolistische bedrijven; overheidscon-
trole op het kredietwezen; democratisering van de onderneming; bescherming
van het consumentenbelang en speciale zorg voor de bescherming en bevor-
dering van het gezonde kleinbedrijf. 151

Wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

De eerste naoorlogse regering, het kabinet-Schermerhorn/Drees ( 1945- 1946),
brengt  in de regeringsverklaring  van  27 juni  1945  mede de organisatie  van
het bedrijfsleven onder de aandacht.152 Enkele maanden later ligt een plan
voor de regeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie gereed. Op 21
december 1945 presenteert Vos (PvdA), minister van Handel en Nijverheid,
een voorontwerp van Wet op de bedrijfschappen. Het voorontwerp kent de
bedrijfschappen grote economische en sociale bevoegdheden toe, onder sterke

153leiding van de overheid. Het voorontwerp voorziet in de instelling van
verticaal gestructureerde bedrijfschappen, die onder meer een rol spelen bij
de voorbereiding en de uitvoering van het Centraal Economisch Plan. 154

In elke bedrijfstak wordt een bedrijfschap ingericht, met aan het hoofd een
bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en
werkgeversorganisaties. Daarnaast kan ook de minister bestuursleden aanwij-
zen. Het bestuur staat onder voorzitterschap van een door de Kroon benoem-
de commissaris, die beschikt over uitgebreide bevoegdheden. Het bedrijfschap
bezit regelende, besturende en adviserende bevoegdheden op economisch en
sociaal terrein. In economisch opzicht neemt het bedrijfschap onder meer
besluiten ten aanzien van de voortbrenging en verdeling van goederen; de
prijzen van goederen en diensten; de mededinging; de vestiging; de uitbrei-
ding en stillegging van bedrijven; de mechanisatie en rationalisatie van
bedrijven en de financiering, winstuitkering en administratie van ondernemin-
gen. Op sociaal gebied wordt de bedrijfsraad onder meer bevoegdheden
toebedacht ten aanzien van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden; de
vakopleiding; de om- en herscholing; de verruiming van de werkgelegenheid;
de bestrijding van de werkloosheid; de voorziening in de gevolgen van
werkloosheid en de instelling van vaste organen van overleg tussen werkge-
vers en werknemers in een onderneming. Het toezicht op het bedrijfschap
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berust bij de minister. Voorts voorziet het voorontwerp in de instelling van
de Sociaal-Economische Raad (SER), die als adviesorgaan voor de regering
fungeert voor sociaal-economische vraagstukken. Tevens staat de SER de
overheid bij in de beoordeling van de regelingen die in de bedrijfschappen
worden getroffen. De samenstelling van de SER geschiedt door de regering,
op voordracht van de werknemers- en werkgeversorganisaties. Daarnaast
nemen in de SER ook neutrale deskundigen en leden namens de bedrijf-
schappen, de consumenten en de overheid zitting.

155

In de toelichting op het voorontwerp, dat wordt gezien als een discussie-
stuk, worden drie motieven voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
geformuleerd: de groei van de gedachte van de bedrijfsgemeenschap die om
erkenning van de overheid vraagt; de noodzaak tot decentralisatie van de
ambtelijke organen gezien de toenemende overheidsbemoeienis met het
bedrijfsleven en de dringende vereiste om tijdens de bezetting tot stand
gekomen organisaties te herzien. Het voorontwerp ondervindt sterke tegen-
stand. De krachtige leiding van de overheid valt noch te rijmen met het
katholieke subsidiariteitsbeginsel noch met het protestantse beginsel van
soevereiniteit in eigen kring. Evenmin strookt de vermenging van de overheid
en het bedrijfsleven met de wensen van de ondernemers. De uitgangspunten
van het voorontwerp vinden slechts ondersteuning van sociaal-democratische
zijde, hoewel ook hier onderdelen van het voorontwerp flink worden bekriti-
seerd. 156

Als reactie op het voorontwerp-Vos brengt het R.K. Centrum voor Staat-
kundige Vorming van de KVP in  1946 een eigen ontwerp naar buiten, onder
de naam 'Proeve van een ontwerp van wet op de bedrijfschappen en de
Sociaal-Economische  Raad'. In plaats  van de gedachte van functionele
decentralisatie, die aan het voorontwerp van Vos ten grondslag ligt, spreekt
het katholieke centrum zich uit voor het subsidiariteitsbeginsel. Staatsorganen
worden afgewezen en bedrijfsorganen worden bepleit. Zo kent het KVP-
ontwerp geen vertegenwoordigers van de overheid in het bestuur van de
bedrijfslichamen en wordt de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet
gekoppeld  aan de opbouw  van een centraal geleide plan-economie. 157  Bij

gebrek aan voldoende politieke draagkracht voor het voorontwerp-Vos stelt
de minister van Economische Zaken van het rooms-rode kabinet-Beel ( 1946-
1948), dat het eerste naoorlogse ministerie inmiddels is opgevolgd, een com-

158missie samen uit de Stichting van de Arbeid , aangevuld met vertegen-
woordigers van de overheid. De commissie, met de katholieke hoogleraar
Van der Ven als voorzitter, wordt opgedragen met een nieuw voorontwerp
van wet tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te komen. Wanneer de
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commissie-Van der Ven in maart 1948 verslag uitbrengt, volgt zij in essentie
het ontwerp van het Centrum voor Staatkundige Vormgeving. 159

Op 23 juni 1948 publiceert het kabinet-Beel vervolgens een wetsontwerp tot
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, dat maar in weinig afwijkt van het
voorontwerp van de commissie-Van der Ven:611 Het wetsontwerp is een
ontwerp-raamwet en geeft de hoofdlijnen van de bedrijfsorganisatie weer.
De daadwerkelijke instelling van de schappen moet vervolgens bij wet
worden geregeld. Het wetsvoorstel behelst de invoering van de Sociaal-
Economische Raad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van vakor-
ganisaties, centrale werkgeversorganisaties en door de Kroon benoemde onaf-
hankelijken. De SER adviseert de regering op verzoek of uit eigen beweging
over sociale en economische aangelegenheden. De regering is verplicht advies
aan te vragen over voorgenomen belangrijke maatregelen op sociaal en
economisch terrein. Daarnaast is de SER als toporgaan van de publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie onder meer belast met het toezicht op het financiele
beleid van de bedrijfslichamen. Naast een controlerende taak is de SER ook
bevoegd tot het maken van verordeningen. De besturen van de verticale (pro-
ductschappen) en horizontale bedrijfslichamen (bedrijfschappen) zijn in de
regel paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en
werkgeversorganisaties. Voor productschappen die zich voornamelijk met
economische aangelegenheden bezighouden, is deze pariteit echter niet voor-
geschreven. De voorzitter van de productschappen wordt door de Kroon
benoemd en beschikt slechts over een adviserende stem. De benoeming van
de voorzitter van de bedrijfschappen wordt aan de besturen van die schappen
overgelaten, maar moet wei door de Kroon worden goedgekeurd. Naast het
verstrekken van advies en voorlichting beschikken de bedrijfslichamen ook
over verordenende bevoegdheid:61

De memorie van toelichting op het wetsontwerp vermeldt: "Voortdurend
won het inzicht veld, dat de doelmatige structuur van de maatschappij in
sociaal-economisch opzicht moet worden gezocht in een synthese van vrijheid
en gebondenheid, van economische zelfverantwoordelijkheid en economische
gemeenschapsverantwoordelijkheid, van particulier initiatief en leiding door
de Overheid. (...) De opbouw ener publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,
waarvoor in het onderhavige ontwerp van wet de grondslag wordt gelegd,
is naar de mening van de ondergetekenden 66n der belangrijkste bijdragen
tot de oplossing van het vraagstuk van de doelmatige sociaal-economische
organisatie der maatschappij."162 Het kabinet-Drees/Van Schaik (1948-
1951), dat na de verkiezingen van  1948 de verdediging van het wetsontwerp
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overneemt, zegt in de memorie van antwoord geen expliciete keuze te doen
in de beginselstrijd inzake de grondslag van de publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie. 163 Twee zinnen uit de memorie van toelichting, zoals geformu-
leerd door het vorige kabinet, maken echter duidelijk dat het subsidiariteits-
beginsel wordt aanbevolen. Bij de opstelling van dit ontwerp van wet164 „

is uitgegaan van de gedachte, dat men aan een lager orgaan dient over te
laten, wat dit even goed of beter kan doen dan een hoger orgaan. Wat betreft
het geven van leiding op sociaal-economisch gebied, betekent dit, indien
bepaalde onderdelen van de leidende taak der Overheid evengoed of beter
kunnen worden verzorgd door een lager orgaan, dat deze taakonderdelen aan
dit lagere orgaan worden overgelaten.

„165

In de Tweede Kamer wordt het wetsontwerp met gemengde gevoelens ont-
vangen. De katholieke afgevaardigden zijn enthousiast, omdat de grote lijnen
van hun ordeningsgedachte duidelijk tot uitdrukking komen. De sociaal-
democraten reageren aanzienlijk minder positief. De PvdA vindt weinig terug
van haar ideaal van een planmatige productie, uitgevoerd door functioneel
gedecentraliseerde schappen. Ook de VVD, CHU en ARP tonen zich ontevre-
den. Gesteund door de aanverwante werkgeversorganisaties, vrezen zij te veel
overheidsinvloed, dwang en bureaucratie.166 De CPN beschouwt de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie als "een werktuig in dienst van de reactie ter
verdere onderdrukking van vrijheid en democratie". 167 OP 12 oktober  1949
neemt de Tweede Kamer het wetsontwerp met 55 tegen 35 stemmen aan:
slechts de fracties van de KVP en de PvdA stemmen voor, de andere stem-
men tegen. In de Eerste Kamer verloopt de stemming op bijna identieke
wijze.168 Het kabinet komt de PvdA tegemoet door in het wetsontwerp de
mogelijkheid op te nemen bij algemene maatregel van bestuur bedrijfschap-
pen in te stellen. Deze concessie aan het beginsel van functionele decentrali-
satie geeft voor de VVD, ARP en CHU de doorslag het wetsontwerp niet
te ondersteunen.169 De Wet op de Bedrijfsorganisatie verschijnt op 27 janu-
ari  1950  in het Staatsblad. Als officieel adviescollege van de overheid17()

neemt de SER de rol van de Hooge Raad van Arbeid over.
In de periode 1951-1956 wordt een ministerschap gewijd aan de publiek-

rechtelijke bedrijfsorganisatie.   In het eerste kabinet-Drees   ( 1951-1952)
bekleedt Albregts (KVP) deze ministerspost zonder portefeuille. De post
wordt ambtelijk ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.
De taken van minister Albregts worden in het tweede ministerie-Drees ( 1952-
1956) overgenomen door minister De Bruijn (KVP), ditmaal weI met porte-
feuille. De Bruijn is minister voor Publiekrechteliike Bedrijfsorganisatie. 171
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Bii besluit van 26 oktober 1956 wordt het departement van Binnenlandse
Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie ingesteld. In
mei 1959 wordt deze naam weer gewijzigd in departement van Binnenlandse
Zaken. 172

De ministersposten mogen niet baten, de publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie draait uit op een mislukking. Slechts in de agrarische sector komen
de bedrijfslichamen van de grond, in de industriele sector en de vervoerssec-
tor daarentegen komt vrijwel niets van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie terecht. De oorzaken voor dit falen zijn divers. De werkgevers zijn weinig
enthousiast uit angst voor de medezeggenschap van de arbeiders, terwijl de
werknemersafgevaardigden op hun beurt vrezen dat zij in de besturen van
de schappen het onderspit delven. Bovendien worden de belangrijke economi-
sche vraagstukken na de oorlog op een niveau behandeld, dat buiten de
bevoegdheid van de bedrijfstakken ligt. De essentiele beslissingen worden
niet meer, zoals voor de oorlog, genomen na collectieve onderhandelingen
op bedrijfstakniveau, maar bij landelijke gecentraliseerde onderhandelin-
gen.173

4.7.         Conclusie

Veel woorden, weinig daden

Opvallend aan de discussie over de ordening van de maatschappij is de
gapende kloof tussen theorie en praktijk. Het debat kent een sterk ideologisch
karakter, waarin politieke en maatschappelijke actoren, in termen van het
maatschappelijk project, hun algemene maatschappelijke ideeen omtrent de
ajbake,zing van de verhouding tussen staat en maatschappii formuleren. Hoe-
wei het ordeningsdebat reeds aan het einde van de negentiende eeuw wordt
ingezet, leiden de diverse denkbeelden pas in de jaren dertig tot regelgeving
inzake het sociaal-economisch leven. Voor die tijd levert de ordeningsdis-
cussie slechts het katholieke bedrijfsradenstelsel op, dat een kort en weinig
betekenisvol leven is beschoren. Naarmate het debat vordert, vindt er een
verschuiving plaats van de theorie naar de praktijk. De opstelling van de
maatschappelijke en politieke actoren ten aanzien van de rol van de overheid
op sociaal-economisch terrein wordt minder terughoudend. De zware econo-
mische crisis en de naoorlogse jaren versterken de roep om overheidsoptreden
in het sociaal-economisch leven en leiden tot crisiswetgeving en naoorlogs
actief overheidsbeleid. Tegelijkertijd sporen de crisisjaren en de wederop-
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bouwfase aan tot het concretiseren van de denkbeelden met betrekking tot
de verhouding tussen overheid, parlement en bedrijfsleven. Waar echter
eerder de plannen tot socialisatie en bedrijfsorganisatie in goede bedoelingen
blijven steken, blijft ook in de crisisjaren en het naoorlogs tijdsbestek de reik-
wijdte van het maatschappelijke ordeningsdebat uiterst beperkt. Zo zijn zowel
de resultaten van de Bedrijfsradenwet (1933) als de Wet op de Bedrijfsor-
ganisatie (1950) weinig indrukwekkend.

Politieke en maatschappelijke context

In het debat over de maatschappelijk ordening wordt met name door de
katholieken en de sociaal-democraten aan de weg getimmerd. Beide stromin-
gen kennen de overheid een taak inzake maatschappelijke ordening toe, maar
elk met een eigen einddoel. De katholieken hebben een corporatief opge-
bouwde maatschappij voor ogen, de sociaal-democraten ijveren voor sociali-
satie. Wanneer de discussie zich tot het begin van de jaren twintig voorna-
melijk toespitst op de ordening van het bedrijfsleven beschouwen de katholie-
ken de beroepsstanden en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie als een
praktische uitwerking van het subsidiariteitsbeginsel. De sociaal-democraten
zien de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie als een tussenstadium voor de
uiteindelijke socialisatie. De protestanten en de liberalen mengen zich in veel
mindere mate in de ordeningsdiscussie. Op basis van het principe van soeve-
reiniteit in eigen kring wensen de protestanten een meer bescheiden rol voor
de overheid en houden zij het voorlopig bij pleidooien voor collectieve
arbeidsovereenkomsten. Ook de liberalen geven de voorkeur aan de vrije
werking van de maatschappelijke krachten. Op parlementair niveau blijft het
ordeningsdebat onder de drie opeenvolgende rechtse coalities (1918-1926)
en het extra-parlementaire kabinet-De  Geer  ( 1926- 1929) zonder tastbare
resultaten. De discussie verzandt in meningsverschillen tussen en binnen de
con fessionele regeringspartijen. Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog
tot het uitbreken van de crisis houden de kabinetten vast aan het protestants-
christelijke gedachtegoed van soevereiniteit in eigen kring: medezeggenschap
en bedrijfsorganisatie behoren zich in het maatschappelijk leven te ontwikke-
len, zonder tussenkomst van de wetgever.

De economische crisis, die afbreuk doet aan het vertrouwen in de vrije
marktwerking en het maatschappelijk en politiek draagvlak voor overheidsop-
treden vergroot, brengt het debat over de inrichting van de maatschappij terug
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op de parlementaire agenda. Onder het confessionele ministerie-Ruys de
Beerenbrouck III komt de Bedrijfsradenwet (1933) tot stand, die de overheid
op basis van het subsidiariteitsbeginsel een meer actieve rol met betrekking
tot de bedrijfsorganisatie voorschrijft. Verder blijkt de opleving van de
ordeningsdiscussie uit een stroom van rapporten, opgesteld door uiteenlopen-
de maatschappelijke en politieke actoren. Van katholieke zijde wordt onder
invloed van Quadragesinto Anno (1931) aangedrongen op een subsidiaire

overheidstaak. Met als gevolg dat voor wat betreft de ordening van het
bedrijfsleven opnieuw stemmen opgaan voor een stimulerende en leidende
taak voor de overheid. Eenzelfde actieve opstelling inzake bedrijfsorganisatie
wordt halverwege de jaren dertig ook voor het eerst in protestantse kringen
van de overheid geeist. Ondanks het feit dat zowel de protestanten als de
katholieken in hun rapporten meer bevoegdheden aan de overheid toekennen,
dragen zij toch vooral het idee van een organische samenleving uit: de
samenwerking tussen de organische krachten in de maatschappij moet worden
aangemoedigd teneinde overheidsbemoeienis in te perken. Uit de, overigens
geringe, bijdragen van de liberalen aan de ordeningsdiscussie kan worden
opgemaakt dat de vrijzinnig-democraten het beeld van een organische maat-
schappij met de confessionelen delen, terwijl de meer behoudende liberalen
niets voelen voor een overheidstaak in het bedrijfsleven, zelfs niet voor een
subsidiaire. De sociaal-democraten verdedigen halverwege de jaren dertig
een nieuw standpunt in het ordeningsdebat. Het Plan van de Arbeid (\ 935)
geeft uitdrukking aan de positieve houding die de sociaal-democraten ten
opzichte van de staat innemen: de overheid krijgt een leidende rol bij het
beheersen en ordenen van het productieapparaat opgelegd.

De golf van publicaties inzake de maatschappelijke ordening leert dat
niet alleen de katholieken en de protestanten, maar ook de sociaal-democraten
zijn gecharmeerd van het corporatistische gedachtegoed. Voor de confessione-
len vormt de corporatieve maatschappij evenwel het einddoel, voor de soci-
aal-democraten een nadere uitwerking van de overheidscontrole op het
sociaal-economisch leven. Tegelijkertijd met de pleidooien voor functionele
decentralisatie blijven de sociaal-democraten voor de toekomst vasthouden
aan de eis van socialisatie.174 De aantrekkingskracht van het corporatisme
blijkt uit de diverse pleidooien voor zogenaamde nieuwe organen, die speci-
fieke overheidstaken op zich nemen. Over de totstandkoming, bevoegdheden
en samenstelling van deze nieuwe organen lopen de meningen echter uiteen.
Deze verdeeldheid getuigt dat het verschil in stellingnames ten aanzien van
de verantwoordelijkheidsverdeling, de afbakening van de relatie tussen Staat
en maatschappij, blijft voortbestaan. In de geschriften van de RKSP en de
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SDAP wordt ingestemd met de instelling van de nieuwe organen door de
overheid. De meerderheid van de CHU is dezelfde mening toegedaan. De
ARP stelt zich gaandeweg de jaren op het standpunt dat de overheid zich
dient te beperken tot erkenning van de organisaties die reeds door het particu-
lier initiatief zijn gevormd. De gedachte om aan de nieuwe organen verorde-
nende bevoegdheden toe te kennen, wordt slechts expliciet ondersteund door
de SDAP en het NVV. Ten aanzien van de samenstelling wordt in de rappor-
ten van de confessionelen gesproken over samenwerking tussen bedrijfsgeno-
ten, tussen werkgevers en werknemers. Terwijl de sociaal-democraten naast

de medezeggenschap van de arbeiders veel betekenis hechten aan de gemeen-
175

schapsvertegenwoordigers, die het algemeen belang dienen.

Het ordeningsdebat dat na de oorlog wordt vervolgd, levert nagenoeg
hetzelfde beeld op als de discussie naar aanleiding van het uitbreken van de
economische crisis. De gezamenlijke weg die is ingeslagen, namelijk die van
een mengvorm tussen toenemende staatsinvloed en corporatisme, wordt
voortgezet. De parlementaire ordeningsstrijd mondt uiteindelijk uit in de Wet
op de Bedrijfsorganisatie (1950). Het brede-basis-kabinet ( 1948-1951), onder

leiding van Drees en Van Schaik, kent door middel van deze wet de overheid
conform het katholieke beginsel een subsidiaire taak toe inzake de bedrijfs-
organisatie. Het vooroorlogse regeringsstandpunt van onthouding van over-
heidsingrijpen in het bedrijfsleven, gebaseerd op het protestantse beginsel
van soevereiniteit in eigen kring, wordt hiermee verlaten. De grondslagen
van de Wet op de Bedrijfsorganisatie geven blijk van de machtspositie van
de katholieken in het rooms-rode en het brede-basis-kabinet. In het kabinet-
Beel schuiven de katholieken het sterk centralistisch getinte voorontwerp van
coalitiegenoot Vos (PvdA) aan de kant en formuleren vervolgens de uit-
gangspunten voor de Wet op de Bedrijfsorganisatie, die in het kabinet-
Drees/Van Schaik wettelijk worden verankerd. De protestanten, die in de
eerste jaren na de oorlog geen regeringsverantwoordelijkheid dragen, moeten

toezien dat in de Wet op de Bedrijfsorganisatie aan de overheid meer be-
voegdheden worden toegekend dan zij wenselijk achten.

Zoals eerder gesteld, het debat over de maatschappelijke ordening is bovenal
een papieren discussie. De concrete resultaten, doelend op de Bedrijfsraden-
wet en de Wet op de Bedrijfsorganisatie, zijn zeer bescheiden. De betekenis
van de ordeningsdiscussie moet dan ook op een ander vlak worden gezocht,
nameliik het weerspiegelen van de algemene maatschappeli.ike ideeen omtrent
de atbakening van de verhouding tussen staat en maatschappij. In termen van
de staats-component van het maatschappelijk project. oftewel de (}rdenings-
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pri,icipes, spreken de confessionelen en de vrijzinnig-democraten zich gedu-
rende de ordeningsdiscussie uit voor de subsidiaire optie. Zij wensen een
organische maatschappij. De houding van confessionele zijde is vooral de-
fensief van aard: ordening wordt opgevat als een instrument om de onderlinge
solidariteit van de groepsverbanden te versterken en aldus op de langere
termijn de macht van de staat te beperken. Ook wanneer in de jaren dertig
duidelijk wordt dat de marktwerking heeft gefaald, kunnen de katholieken
en protestanten nog steeds uit de voeten met de respectievelijke principes
van subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring: beide ordeningsprincipes
bieden naast het eigen initiatief ook ruimte voor staatsbemoeienis. De protes-
tanten gaan hierin evenwel veel minder ver dan de katholieken, gezien hun
verzet tegen de invoering van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De
subsidiaire optie ligt zowel aan de Bedrijfsradenwet als aan de Wet op de
Bedrijfsorganisatie ten grondslag. De opstelling van de behoudende liberalen
past in de markt-gerichte optie: zij tonen zich afkerig van overheidsoptreden
en -bemoeienis. Zien ook de sociaal-democraten vddr het uitbreken van de
crisis geen  rol  voor de overheid weggelegd, vanaf  1935 komt hierin  een
ommekeer. Met het Plan van de Arbeid i1935) verlangen zij een sterke
leiding van de overheid op sociaal-economisch gebied. Hiermee dragen de
sociaal-democraten duidelijk een institutionele optie uit.

Naast de strijd tussen de verschillende ordeningsprincipes speelt in het
debat over de maatschappelijke ordening ook defulictionele  component  van
het maatschappelijk project, die betrekking heeft op de wijze waarop de staat
in de samenleving intervenieert, een belangrijke rol. In de ordeningsdiscussie
worden vrijwel alleen reguierende opties geformuleerd, waarbij voor de staat
enkel een voorwaardenscheppende rol is weggelegd Vertaald naar de functio-
nele component van het maatschappelijk project vormen de sociaal-democra-
ten met hun Plan van de Arbeid een uitzondering. In de visie van de sociaal-
democraten dient de staat zich actief in te zetten bij de beheersing eli orde-
ning van de samenleving teneinde ingrijpende veranderingen op soci:lai-
economisch gebied te bewerkstelligen.

Het Plan van de Arbeid wordt slecht ontvangen door de liberalen, de
werkgevers en de antirevolutionairen. Uit hun kritiek blijkt de aversie tegen
de activerende optie. Zo richt het voornaamste bezwaar van de ARP'er
Diepenhorst zich tegen de "geest van staatsoverheersching. die den Plan-hof
doorwaait".176 Diepenhorst heeft grote moeite met deze "iiI-zegenenden en
bl-regelenden staat", die volgens hem uitmondt in overwoekering van het he-
drijfsleven en bureaucratische ontwrichting. Volgens Diepenhorst hebben de
antirevolutionairen hun hart verpand aan een ordening van onderop. niet aan
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staats- maar aan maatschappij-ordening.177 Waaraan de ARP'er toevoegt
dat ook in geval van ordening vanuit de maatschappij de inmenging van de
staat niet kan worden gemist. "(...) de Overheid zal hebben te verhoeden dat
niet het gemeenschapsbelang door grof egoYstisch groepsbelang wordt ver-
stoord en geschaad. Echter draagt dan die tusschenkomst der Overheid een
ander karakter; zij is niet directe, niet gedetailleerde bemoeiing, maar sanctio-
neering van hetgeen door het vrije maatschappelijk leven is tot stand geko-
men en controleering van hetgeen uit het maatschappelijk leven is opgeko-

„178men.
Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers voorziet dat een Plan-re-

gering de grondslagen van de economische en maatschappelijke orde aan-
tast.179 Naar aanleiding van Het Plan van de Arbeid waarschuwt het VNW
andermaal voor "het streven om door steeds verder gaand ingrijpen van den
Staat in het bedrijfsleven, door steeds verder gaande uitholling van den
particulieren eigendom, door steeds verder gaande beperking van de zelfstan-
digheid der ondernemers, den weg te bereiden voor den socialistischen
heilstaat".1811 Volgens het VNW ontstaat economische en sociale bloei door
"de selfhelp van een kloeken, krachtigen ondernemersstand, ook op sociaal
gebied, een ondernemersstand, niet leunend op staatshulp, niet geringeloord
door geen risico of verantwoordelijkheid voor de bedrijfsresultaten dragende
ondeskundige ambtenaren of arbeidersleiders". 181

Hoewel op theoretisch niveau Het Plan vati de Arbeid overeenkomsten
vertoont met het katholieke ordeningsprincipe, laat de RKSP-fractie zich niet
in het openbaar uit over het Plan. Enerzijds omdat regeringsdeelname van
de katholieken niet strookt met een positieve houding ten opzichte van het
Plan van de Arbeid. Anderzijds belet een negatieve reactie de katholieke
ministers de weg naar een actievere sociale politiek in te slaan:82 Het Plan

van de Arbeid brengt de  SDAP tijdens  de  verkiezingen  van  1937  niet  het
gehoopte electorale succes en verdwijnt vervolgens in de la. De sociaal-
democraten gaan hun aandacht voortaan meer richten op een samenwerking

183met de katholieken. Wanneer het in de naoorlogse fase van wederopbouw
en herstel daadwerkelijk tot een rooms-rode samenwerking komt, wordt aan-
vankelijk gestreefd naar een planmatige sturing van de economie. Het actieve
overheidsbeleid blijkt echter slechts van tijdelijk aard.
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Hoofdstuk 5

De werkloosheidsverzekering

5.1. Steun versus verzekering

Aan het einde van de 'Grote Depressie' (1875-1895) komen politieke en
maatschappelijke actoren in Nederland tot het inzicht dat de zorg voor
werklozen moet worden losgekoppeld van de liefdadigheid. Als alternatief
voor de armenzorg wordt de verzekering voor werklozen naar voren gescho-
ven.1 Over het karakter van een dergelijke verzekering bestaat evenwel aller-
minst overeenstemming. De katholiek Raaymakers is aan het einde van de
negentiende eeuw een krachtige pleitbezorger voor een verplichte werkloos-
heidsverzekering. Raaymakers voorziet dat het privaat-initiatief tekort zal
schieten.2 In de tweede druk van zijn proefschrift Verzekering tegen werk-
loosheid (,1 898)3 stelt Raaymakers: Verzekering tegen werkloosheid is "in
het algemeen belang noodzakelijk, omdat zij, zoolang de werkloosheid
bestaat, het eenige bruikbare middel is tot keering van een groot en ernstig
gevaar  voor de geheele maatschappij. De werkloosheid  toch,  is een gevaar
voor de werkloozen en voor de arbeiders in het algemeen en daarom indirect
voor de gemeenschap. Doch ook een direct gevaar voor de gemeenschap,
omdat zij een vruchtbare bodem is voor ontevredenheid, die gevoed door den
oproerigen geest van onzen tijd, zal voorttelen als een woekerplant, en het
leven der gemeenschap verstikken. (...) En daarom kwam ik, hoewel huive-
rende voor uitbreiding van Staatszorg, tot de overtuiging dat het optreden
van den Staat op dit gebied niet alleen gerechtvaardigd is, maar dure plicht.

.4

De voorkeur van Raaymakers voor een verplichte werkloosheidsverzeke-
ring wordt nauwelijks gedeeld. WeI blijkt uit een discussie binnen de Veree-
niging  voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, gevoerd  in  1897,  dat
de verzekeringsgedachte op sympathie kan rekenen.5 Tot een uitwerking van
de verzekeringsgedachte op regeringsniveau komt het voorlopig evenwel niet.
De praktijk beperkt zich tot het verlenen van steun aan bestaande werkloos-
heidskassen. Hierbij zetten verschillende grote gemeenten de toon voor de
landelijke werkloosheidspolitiek. Nadat diverse gemeentebesturen in het begin
van de twintigste eeuw de werkloosheidsuitkeringen, die door de vakvereni-
gingen worden geregeld, gaan subsidieren, laat ook de centrale overheid haar



afwachtende houding varen. Van regeringswege onderneemt Veegens, minis-
ter van Landbouw, Nijverheid en Handel in het vrijzinnige kabinet-De
Meester (1905-1908), een eerste poging om de werkloosheidsproblematiek
aan te pakken. Veegens dient op 9 augustus 1907 een wetsontwerp in, waarin
gemeentelijke maatregelen ter voorziening in de gevolgen van werkloosheid
door middel van rijkssubsidies worden ondersteund.6 Het wetsontwerp leidt
tot een discussie over de vraag of en op welke wijze de overheid zich met
het werkloosheidsvraagstuk dient te bemoeien. De tijd voor staatsbemoeienis
blijkt echter nog niet aangebroken en het wetsontwerp wordt uiteindelijk
ingetrokken.7

Vervolgens leren nieuwe pre-adviezen van de Vereeniging voor de Staat-
huishoudkunde  en de Statistiek  uit  19098  dat  de  belangstelling  voor  een
algemene verzekering tanende is. Alle pre-adviseurs wijzen de vakvereniging
als draagster van de verzekering aan, waarbij de gemeente steun kan verle-
nen. Over de strategie voor de ongeorganiseerden lopen de meningen van
de raadsmannen uiteen: Ten aanzien van deze kwestie neemt het NVV in
zijn vergadering van  1908 een helder standpunt in: gestreefd wordt naar een
"werkloozenverzekering, rechtstreeks en uitsluitend door de nationale vakbon-
den voor de aangesloten leden en hen, die krachtens overeenkomst met

" mandere corporaties als zoodanig worden beschouwd . Uitgedaagd door de
moties van de sociaal-democraat Troelstra en de vrijzinnig-democraat Treub
maakt het confessionele kabinet-Heemskerk (1908-1913) de aard, de omvang
en de middelen tot bestrijding van de werkloosheid tot onderwerp van studie.
Het kabinet stelt in  1909 de Staatscommissie over de werkloosheid in.  Pas
onder druk van de oorlogscrisis grijpt de overheid daadwerkelijk in en
kondigt de Noodregeling-Treub (1914) af." Na de Eerste Wereldoorlog
duurt het nog jaren voordat het parlement een belangrijke stap in de richting
van een werkloosheidsverzekering zet. Begin december 1927 noemt  de
Tweede Kamer het wenselijk de verzekering tegen de geldelijke gevolgen
van de werkloosheid wettelijk te regelen en nodigt de regering uit een derge-
lijk voorstel voor te bereiden.12 Hierna laat de afkondiging van de verplichte
werkloosheidsverzekering in het Staatsblad nog ruim twee decennia op zich
wachten.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw tekent zich een nieuw uitgangspunt
inzake het socialezekerheidsbeleid af: de werklozenzorg dient los te staan
van de armenzorg. De discussie over de werkloosheidsverzekering die vervol-
gens losbreekt, spitst zich toe op de stelselkenmerken de personenkring, de
vorm van de rege[geving en de wijze van financiering Daarnaast raken na
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de Eerste Wereldoorlog het debat over de werkloosheidsverzekering en de
zogenaamde crisispolitiek met elkaar verweven en gaan onderdeel uitmaken
van een fundamentele discussie tussen politieke en maatschappelijke actoren
over de ordening van de samenleving.

5.2. Breuk tussen zorg voor armen en werklozen

Loskoppeling van zorg voor armen en werklozen iii oorlogstijd

In juni  1914,  net voor het uitbreken  van de Eerste Wereldoorlog, brengt de
Staatscommissie over de werkloosheid haar eindverslag uit." De staatscom-
missie, onder voorzitterschap van Treub'4, houdt een pleidooi voor gericht
overheidsingrijpen ten behoeve van een sterke nationalisering van het sociaal-
economische leven.15 Verder acht de staatscommissie het van groot belang
dat onvrijwillige werklozen niet worden gelijkgesteld aan armen in het
algemeen. De zorg voor bekwame werkwilligen moet worden losgekoppeld
van de armenzorg, bestemd voor werkschuwen en ongeschikten. "Armenzorg
ziet in dengene, die tot haar komt, en alzoo ook in den werklooze, a1166nden
arme", staat te lezen in het eindverslag van de staatscommissie-Treub. "Men
zal echter in den werklooze iets anders en iets meer moeten zien, en dat
zoowel op grond van de kennis der oorzaken, die hem zonder bestaansmidde-
len maakten, als ook op grond der wenschelijkheid, om zijne arbeidskracht
en bekwaamheid voor inzinking te bewaren. Het is derhalve noodig, dat er
eene bemoeiing met de werkloozen kome, die duidelijk ten doel heeft hunne
waardigheid en hun bestaansniveau te beschermen. Een bijzondere werkloo-
zenzorg - door goed geregelde arbeidsbemiddeling, door regeling en leiding
der migratie, door werkloozenverzekering en voorts door leniging van nood
ten gevolge van werkloosheid - zal ten gevolge hebben, dat de bekwame,
werkwillige werkloozen voor een groot deel, zoo al niet geheel, zich aan de
bemoeiingen van armenzorg zullen kunnen onttrekken. (...) Die klassen der
werkloozen, welke zich zelve niet kunnen helpen en ook geen gebruik kunnen
of willen maken van de instellingen en maatregelen te hunnen behoeve in
het leven geroepen - zooals de ongeschikten en onwilligen, de wispelturigen
en de gedemoraliseerden - zullen dan in elk geval voor een deel voor reke-
ning van de armenzorg blijven. '16

De staatscommissie geeft een rechtvaardiging voor overheidszorg voor
werklozen, buiten de armenzorg om. De mogelijkheid van steun aan de17 I

zuiver werkloozen in engeren zin is ontstaan, doordat er middelen gevonden
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zijn, om hen af te scheiden van de menigte der half-bruikbaren, die juist om
hunne gedeeltelijke ongeschiktheid tot het leger der werkloozen behooren.
Die middelen zijn in toepassing gebracht door de arbeiders zelven in de
verschillende vormen, waarin zij trachten, zich tegen den nood, door werk-
loosheid ontstaan, te wapenen. Dat zij dit doen, is reeds een bewijs van
hunne veer- en weerkracht en daardoor ook een teeken, dat zij inderdaad
behooren tot hen, die buiten hun wil en vermogen door werkloosheid getrof-
fen worden. Daarom is het belangrijk, zich af te vragen, hoe de arbeiders
zich zelf helpen. Daarbij blijkt dan tevens, in hoever zij in staat zijn, om op
eigen kracht door den moeilijken werkloosheidstijd heen te komen en dus
tevens, in hoeverre hulp daarbij noodig is en in 't algemeen belang wensche-
lijk en noodzakelijk mag heeten.' ,I 8

Het loskoppelen van de armen- en de werklozenzorg brengt de gedachte
van een verplichte werkloosheidsverzekering weer in beeld. De staatscommis-
sie vraagt de overheid echter de vrijwillige verzekering aan te moedigen en
adviseert de bestaande regeling, het systeem van toeslag op de uitkeringen
van de vakverenigingen, voorlopig te blijven toepassen. Voor een wettelijke
verplichte verzekering, ter aanvulling van de werkloosheidsverzekering door
de vakorganisaties, moet volgens de commissie-Treub de verzekering van
de vakverenigingen allereerst tot hogere ontwikkeling komen. In het eind-
verslag wordt uiteindelijk voorgesteld elke vereniging, hetzij een vakorga-
nisatie of andere vereniging, die zich ten doel stelt de leden bij onvrijwillige
werkloosheid een uitkering te verstrekken, te subsidieren. Deze toeslag moet
deels  door  het  Rijk en deels  door de gemeente worden opgebracht."  Met
dit advies volgt de staatscommissie in essentie het rapport Verzekering tegen
werkloosheid dat het NVV reeds eerder heeft gepubliceerd. In dit NVV-
rapport, uitgegeven  in  mei 1914, wordt de conclusie getrokken  dat  bij  de
bestaande stand van de arbeidersbeweging de invoering van een verplichte
verzekering niet opportuun is. Een verplichte verzekering kan pas worden
geregeld, wanneer de arbeidersorganisatie in omvang en macht is toegenomen
en de vrijwillige werkloosheidsverzekering op grotere schaal is ingevoerd.
Mocht overigens in de toekomst een verplichte verzekering tot stand komen
dan dient in de zienswijze van het NVV de verzekering te worden gedragen
door de vakbond. Het NVV-rapport verzoekt de regering met klem de vrijwil-
lige werkloosheidsverzekeringen van de vakverenigingen krachtig te steunen
en in goede banen te leiden. Met de woorden "de tijd dringt; de Staat moet
hier regel brengen" wordt getist dat de staat zich rechtstreeks met de verzeke-
ring tegen werkloosheid moet inlaten, en niet via bemiddeling van de ge-
meenten. Gepleit wordt voor een staatswerkloosheidsfonds: "De Staat moet,
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met de hulp der vakbonden, een verzekering op nationale basis organisee-
r 2()ren.

Onmiddellijk na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog worden in diverse
gemeenten plaatselijke steuncomitts gevormd om te voorzien in buitenge-
wone behoefte en steun. Op initiatief van de koningin komt niet veel later
het Koninklijk Nationaal Steuncomitt (KNS, 1914) tot stand, waarin de
verschillende comitts en verenigingen door onderlinge samenwerking het
gevaar van honger moeten zien af te wenden.21 Dergelijke organisaties zijn
hard nodig, omdat het merendeel van de arbeiders nog niet is georganiseerd
of verzekerd.22 Tot voorzitter van het Koninklijk Nationaal Steuncomitd
wordt Treub, de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het vrijzin-
nige kabinet-Cort van der Linden (1913-1918), benoemd. Treub stelt met
klem dat de gesteunden niet met de gewone armlastigen mogen worden
gelijkgesteld. De minister acht het nodig "het onderscheid tusschen hen, die
niet in staat waren zich zonder hulp door de oorlogscrisis heen te slaan, en
de armlastigen niet te doen vervagen. Bij elke plotselinge calamiteit - in dit
opzicht staat een oorlogscrisis gelijk met een watersnood - worden personen
uit hun brood gestooten, wien het aan werklust noch aan werkkracht ont-
breekt, maar aan wie, zoolang die calamiteit aanhoudt of haar gevolg doet
gevoelen, de gelegenheid wordt onthouden hun werkkracht aan te wenden.
Wanneer men zulke slachtoffers van plotselinge rampen helpt, behoort men
vddr alles er op bedacht te zijn, hun het gevoel van eigen kracht en eigen
waarde niet te ontnemen. „23

De oorlogscrisis maakt dat de rijksoverheid zich daadwerkelijk op het
terrein van de steunverlening en de werkloosheidsverzekering begeeft. Draait
het KNS in de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog vooral op giften
van particulieren, maatschappijen en verenigingen, aan het einde van de
oorlog neemt de overheid de financiering van het steuncomitd vrijwel geheel
voor haar rekening.24 Op het gebied van de werkloosheidsverzekering volgt
de regering grotendeels het advies van de Nederlandsche Werkloosheids-
Raad25 Wanneer in augustus 1914 blijkt dat de werkloosheidskassen spoe-
dig onder de massale werkloosheid dreigen te bezwijken, heeft de Werk-
loosheids-Raad nog geen twee weken nodig om zijn aanbevelingen op papier
te zetten. De Raad, voortbordurend op het werk van de staatscommissie, roept
de hulp van de overheid in. De regering blijkt bereid tot ingrijpen. Reeds
eind augustus wordt de Noodregeling-Treub afgekondigd.26 De noodregeling
onderschrijft het betoog van de Staatscommissie over de werkloosheid voor
een afzonderlijke werklozenzorg.
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De Noodregeling-Treub27 verschaft, onder bepaalde voorwaarden, aan
de leden van de werklozenkassen het recht op een uitkering. Met financiele
steun van het Rijk en de gemeenten dienen de uitkeringen te worden gewaar-
borgd.28 De steunregeling trekt de verzekerde arbeider voor ten opzichte
van de niet-verzekerde, die naar het steuncomitd wordt verwezen. In de
woorden van Treub: "Naast het hoofddoel der noodregeling, de bescherming
en instandhouding van het in opkomst zijnde instituut der werkloosheidsver-
zekering, heeft bij mij zwaar gewogen, dat het van groote maatschappelijke
beteekenis was, die arbeiders die zich in tijden dat zij werkten en loon
trokken, in den vorm van premiebetaling eenige opoffering hadden getroost
om bij werkloosheid niet geheel van inkomen verstoken te zijn, een voor-
sprong te geven boven hen, die dezen voorzorgsmaatregel hadden verzuimd.
Ik behoor tot degenen die nog zoo achterlijk zijn, dat zij hooge maatschappe-
lijke waarde hechten aan de aankweeking van het gevoel van „self-help"
(...)"29

Nu de regering met de Noodregeling-Treub het terrein van de werkloos-
heidsverzekering heeft betreden, wordt zij door het NVV aangespoord tot
het treffen van verdere maatregelen. Het NVV wenst niet alleen dat de nood-
regeling tijdens de gehele duur van de oorlogscrisis wordt gehandhaafd, maar
dringt er nogmaals bij de regering op aan een definitieve wettelijke regeling
van de werkloosheidsverzekering tot stand te brengen. In de optiek van het
NVV moet de werkloosheidsverzekering berusten op de grondslag van cen-
tralisatie, met rechtstreekse financiele steun van het Rijk en de gemeenten
aan de centrale werkloosheidskassen door middel van een Rijkswerkloos-
heidsfonds. De wettelijke werkloosheidsverzekering dient direct na de ophef-
fing van de Noodregeling-Treub in werking te treden. Het kabinet-Cort van
der Linden wenst de ontwikkeling op het gebied van de werkloosheidsverze-
kering echter af te wachten en kiest voor een blijvende subsidie-regeling,

als overgangsmaatregel van de noodregeling naar een wettelijke (dwang)rege-
ling.3' De Noodregeling-Treub wordt vervangen door het Werkloosheidsbe-
sluit  1917. Het Werkloosheidsbesluit berust op vrijwillige samenwerking van
het Rijk, de gemeenten die tot de rijksregeling zijn toegetreden en de toege-
laten werklozenkassen. De subsidie komt voor de helft voor rekening van
het Rijk en voor de helft voor rekening van de gemeenten, waar de leden
van de werklozenkassen woonachtig zijn. In tegenstelling tot de Noodrege-
ling-Treub wordt de overheidssteun niet langer meer gegeven in de vorm van
een toeslag op de uitkeringen aan de verzekerden (Gentse stelsel), maar als
een bijslag op de contributies van de verzekerden (Deense stelsel). 3I
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Steunmaatregelingen voor werklozen in crisisjaren twintig

Na de Eerste Wereldoorlog maakt  het  KNS  in  1919 een einde  aan  zijn,  als
tijdelijk aangekondigde, werkzaamheden. De wijze van steunverlening blijkt
onhoudbaar. In de loop derjaren zijn de uitgaven, die inmiddels grotendeels
door het Rijk worden gedragen, aanzienlijk toegenomen. Bovendien wordt
aangedrongen op verhoging van de uitkeringen en is sprake van een ge-
brekkige controle. Het confessionele kabinet-Ruys de Beerenbrouck I ( 1918-
1922) verzet zich niet tegen de liquidatie van het KNS. Ook de regering komt
tot het inzicht dat de steunregeling op grond van andere beginselen dient te
worden georganiseerd. Daarnaast is zij van oordeel dat voor alles op herstel
van het economisch leven moet worden aangestuurd.32 In de memorie van
toelichting op het ontwerp van de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet
191933 wordt verklaard dat de regering bij het ontwerpen van verdere maat-
regelen uitgaat "van de gedachte, dat de steun in den overgangstijd, dien wij
thans beleven, niet langer geheel en al los kan staan van wat in normale
tijden voor hulpbehoevenden en voor werkloozen geschiedt. Integendeel zal
die hulp zich hierbij nauw moeten aansluiten".34 Besloten wordt de taak
van de steuncomit6s zowel door de werklozenzorg, als door de armenzorg
te laten overnemen. De memorie van toelichting verduidelijkt vervolgens het
onderscheid tussen werklozen- en armenzorg: "Eene goede armenzorg zal
er op uit moeten zijn, de hulpbehoevenden elk naar eigen individualiteit te
behandelen, met het doel hen zoo spoedig mogelijk in staat te stellen, in
eigen onderhoud en dat van hun gezin te voorzien; daarop zullen de mate
en de vorm der ondersteuning, de contr6le en de tewerkstelling zijn ingericht.
Voor werkeloosheidszorg kan dat niet gelden. De werkwillige en vakbe-
kwame werkloozen kunnen het allerbest geholpen worden met arbeidsgele-
genheid in het eigen vak en tegen de geldende arbeidsvoorwaarden. Daarop
moet dan ook de werkloosheidszorg door verruiming van werkgelegenheid
en een doelmatige arbeidsbemiddeling allereerst zijn gericht. Indien er voor
zoover overmachtige maatschappelijke invloeden en overheid beletten, daar-
voor te zorgen, zullen de werkloozen behoed moeten worden niet alleen tegen
armoede, maar ook tegen inzinking, waardoor zij arbeidsgeschiktheid en
moreele kracht zouden inboeten. Hen te laten blijven in het allerlaagste peil
van bestaansmogelijkheid zou alleen gerechtvaardigd zijn, indien het een
prikkel gold te scheppen tot het opnemen van arbeid."35

Als gevolg van de grote werkloosheid die begin  1920 in verschillende
bedrijfstakken heerst, zet de overheid het werk van het KNS in zekere zin
voort door over te gaan tot het verlenen van steun aan werklozen.36 Op  18
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februari 1921 roept de overheid een steunregeling in het leven  voor de  vele
werkloze tabakwerkers.37 Spoedig vallen ook andere bedrijfstakken, waar
de werkloosheid voortduurt, onder de steunregeling. Voorts verschijnt van
de hand van de eerste twee kabinetten-Ruys de Beerenbrouck circulaire na
circulaire, waarin de steunverlening telkens verder wordt ingeperkt. Zo ver-
meldt de circulaire van 13 mei 1924: "'s Lands geldelijke toestand maakt,
in afwachting van meer definitieve voorziening, dringend beperking van de
geldende steunregeling noodig."38 Benadrukt wordt dat de steunmaatregel

niet als een algemene regeling moet worden opgevat, maar uiterst selectief
dient te worden toegepast. Wanneer in de  loop van  1923 de werkloosheid
daalt, verliest de steunregeling aan betekenis. Van  1924 tot het uitbreken van
een nieuwe economische depressie in het begin van de jaren dertig vindt

19

subsidiering van overheidszijde nog slechts in enkele gemeenten plaats.
Naast de steunregelingen gaat in de jaren twintig ook aandacht uit naar
werkverschaffing en werkverruiming.4(  Herhaaldelijk wordt gepoogd de
overheid te bewegen tot het creeren van werkgelegenheid. Voorstellen hiertoe
worden gedaan door diverse organisaties voor werkverschaffing en werkver-
ruiming, die elkaar sinds 1914 opvolgen, en de Nederlandsche Werkloos-
heids-Raad. Daarnaast publiceert een commissie uit SDAP en NVV in  1924
het Rapport inzake blijvende verruiming van werkgelegenheid, waarin een
reeks concrete werkgelegenheidsprojecten wordt aangedragen. Deze pleidooi-
en leveren slechts werkverschaffingen in een aantal Noordelijke provincies
op. De regering hecht meer waarde aan de vrije werking van de maatschappe-
lijke krachten.41

5.3.      Beloftes en voorbereidingen inzake wettelijke regeling

Behalve de werkverschaffing, werkverruiming en steunregelingen wordt ook
de werkloosheidsverzekering in de jaren twintig ter discussie gesteld. De
troonrede  van 1 9 1 9 belooft indiening  van een voorstel tot regeling  van  de
werkloosheidsverzekering.42 In 1921 vraagt Aalberse, de katholieke minister
van Arbeid in het kabinet-Ruys de Beerenbrouck I, de Nederlandsche Werk-
loosheids-Raad advies omtrent een regeling van de werkloosheidsverzekering
In zijn brief aan de Raad schrijft Aalberse dat de regering overweegt . spoedig
zoodanige wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering te tieffen, dat
ook de werkgevers bijdragen in de uitkeeringen bij werkloosheid, terwijl zi.i
tevens aanvankelijk van meening is, dat de verhouding der gemeenten tot
die uitkeeringen zoodanig zou moeten zijn, dat zij belang hebben bij het
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voorkomen en bestrijden van werkloosheid".43 De minister legt de Werk-
loosheids-Raad eveneens de vraag voor of de verzekering tegen werkloosheid
verplicht dient te worden gesteld.44 De werkgeversleden45 van de Werk-
loosheids-Raad stellen voorop dat met het oog op de bestaande crisiswerk-
loosheid geen verdere lasten op de industrie kunnen worden gelegd. In geval
van normale werkloosheid opteren de werkgevers voor een vrijwillige verze-
kering, die per bedrijfstak afzonderlijk wordt geregeld. De verzekering dient
te worden gedragen door autonome privaatrechtelijke verzekeringslichamen.
Het NVV, het Bureau voor de R.K. Vakorganisatie en het Algemeen Neder-
landsch Vakverbond pleiten voor een wettelijke vrijwillige verzekering. Wel
moet de mogelijkheid worden opengelaten dat voor bepaalde bedrijven een
verplichte verzekering kan worden ingevoerd, met medewerking van de
vrijwillige werkloosheidskas. De werkgevers moeten in dat kader worden
verplicht een bijdrage per arbeider te betalen. Verder dient een crisisfonds
tot stand te komen, dat met behulp van de werkgevers, het Rijk en de werklo-
zenkassen ten tijde van crisis steun verleent. Het CNV verlangt dat het
systeem van vrijwillige verzekering behouden blijft en wil de werkgevers
verplichten tot een bijdrage per arbeider die bij hen in dienst is. Volgens het
CNV ligt het op de weg van de overheid om tot de stichting van een crisis-
fonds over te gaan. Het NAS ten slotte eist dat de geldelijke gevolgen van
de onvrijwillige werkloosheid worden gedragen door het Rijk, dat de uitkerin-
gen moet waarborgen. De uitkeringen worden bekostigd door speciale belas-
tingen op het kapitaal en door de ondernemingen, die hun lasten niet op de
arbeiders mogen verhalen.46

De economische depressie,  die  aan het einde  van   1920 is ingetreden,
weerhoudt minister Aalberse van het indienen van een wetsvoorstel inzake
de werkloosheidsverzekering. Tijdens de parlementaire behandeling van de
staatsbegroting voor 1922 prijst Aalberse zich gelukkig dat hij de invoering
van een wettelijke regeling voor zich uit heeft geschoven: "Ik geloof, dat er
weinig dingen zouden zijn, waarvan ik zooveel verdriet zou hebben gehad.
Ik feliciteer er mij mede, dat ik het nog niet gedaan heb. Was die wettelijke
regeling er reeds gekomen, dan zou dat zijn gebeurd in een absoluut abnor-
malen tijd, waarvan men te voren had kunnen zeggen, dat, welk stelsel ook
gekozen zou zijn, het niet zou hebben voldaan (...)',47 Aalberse blijft echter
weI voorbereidingen treffen  voor een wettelijke regeling.  In 1923 richt de
minister zich wederom tot de Nederlandsche Werkloosheids-Raad. Deze keer
vraagt Aalberse of in de naaste toekomst moet worden gestreefd naar invoe-
ring van een verplichte verzekering, wellicht aanvankelijk voor bepaalde
groepen of voor bepaalde vakken of bepaalde industrietakken.48 In tegenstel-
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ling tot het vorige advies, dat hoofdzakelijk uitgaat van een werkloosheids-
verzekering op vrijwillige grondslag, spreekt de meerderheid van de Neder-
landsche Werkloosheids-Raad zich ditmaal uit voor het beginsel van verplich-
te verzekering. Wel wordt de voorwaarde gesteld dat de verplichting slechts
geldt voor vakken of bedrijven, waarin reeds een groot aantal arbeiders
vrijwillig is verzekerd.49

In de daaropvolgende jaren wordt tijdens de behandeling van de staatsbe-

grotingen keer op keer gediscussieerd over de wenselijkheid en de mogelijk-
heid om de werkloosheidsverzekering bij wet te regelen. Gezien de slechte
economische situatie noemt Aalberse in 1923 een wettelijke regeling voorba-
rig en ongewenst. Een jaar later stelt de minister dat een wettelijke regeling
alleen van toepassing kan zijn op de normale werkloosheid. Voor de crisis-
werkloosheid moet een aparte institutie in het leven worden geroepen. In
1925 maant Aalberse opnieuw tot voorzichtigheid  en  in 1926 schaart  het
confessionele kabinet-Colijn (1925-1926) zich aan de zijde van Aalberse en
stelt zich ook op het standpunt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen
een wettelijke regeling voor werkloosheid in normale tijden en voor crisis-
werkloosheid. 5(}

Pas wanneer in de tweede helft van de jaren twintig het loon- en prijspeil
weer meer stabiliteit vertoont, de economische activiteit toeneemt en de
werkloosheid daalts'. lijkt de invoering van de werkloosheidsverzekering
onder het extra-parlementaire kabinet-De Geer (1926-1929) een stap dichter-
bij te komen. Op  1 december  1927, bij de behandeling van de staatsbegroting
voor 1928, neemt de Tweede Kamer een gezamenlijke motie  van  Van  den
Tempel (SDAP) en Kuiper (RKSP) aan. De motie luidt: "De Kamer, van
oordeel, dat het wenschelijk is de verzekering tegen de geldelijke gevolgen
der werkloosheid wettelijk te regelen, noodigt de Reegering uit een daartoe
strekkend voorstel voor te bereiden."52 Slotemaker de Bruine (CHU), de
minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, wint vervolgens advies in bij de
Hooge Raad van Arbeid.53 De minister vraagt zich onder meer af of een
regeling aanvaardbaar is, waarin de werkgevers worden verplicht bij te
dragen, ook voor arbeiders die niet verzekerd zijn. In haar advies van 8
oktober 1928 beantwoordt de meerderheid  van de Hooge Raad van Arbeid
deze vraag ontkennend. Zij vindt het onredelijk dat werkgevers voor arbeiders
betalen, terwijl die arbeiders geen recht op een uitkering hebben. Bovendien
warden principitle bezwaren geopperd tegen een regeling die de werkgevers
verplicht hun bijdrage te storten in de werklozenkassen van de vakverenigin-
gen. De vakorganisaties worden immers beschouwd als strijdverenigingen,
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gericht tegen de werkgevers.54 De troonrede van 1928 meldt dat een voorstel
van wet tot regeling van de werkloosheidsverzekering in voorbereiding is.
Een jaar later wordt deze mededeling in de troonrede herhaald. 55

5.4. Crisispolitiek

Steun aan werklozen

Het kabinet-Ruys de Beerenbrouck IlI (1929-1933) gaat onder relatief gunsti-
ge economische omstandigheden zijn regeringsperiode in. Het kabinet is voor-
nemens een deel van het sociale program van de rechterzijde te realiseren.
Op het programma staan: publiekrechtelijke regeling van de collectieve
arbeidsovereenkomsten, instelling van bedrijfsraden, herziening van de sociale
verzekering en wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering.56 Wan-
neer echter eind  1929 een einde komt aan de kortstondige economische op-
leving en de werkloosheid in korte tijd hoog oploopt, is de invoering van
de werkloosheidsverzekering voorlopig van de baan en concentreert de
regering zich op het verlenen van steun. Het kabinet zet zijn principiele
bezwaren tegen direct overheidsingrijpen in de economische bedrijvigheid
aan de kant en kondigt in het voorjaar van  1931 de eerste landbouwsteunwet-
ten af. Naarmate de depressie in hevigheid toeneemt, groeit het aantal crisis-
maatregelen. De steunwetten beperken zich niet langer meer tot de land-
bouwsector.

Op 7 januari 1931 verkondigt minister Ruys de Beerenbrouck per circu-
laire  dat de steunregeling  van  13  mei 1924, vrijwel zonder wijzigingen,
wederom van kracht wordt.57 Op 23 november 1931 installeert prinses Julia-
na het Nationaal Crisis Comitt, dat zich toewijdt aan de bijzondere crisishulp.
Het doel van het Comitd luidt: "Het lenigen, zooveel mogelijk in samenwer-
king met bestaande instellingen, van individueelen nood, welke het gevolg
is van crisisverschijnselen."58 De hulp wordt in twee delen gesplitst. De
zogenaamde A-steun behelst het verlenen van aanvullende en opheffende
steun aan diegenen, die tengevolge van de crisis in moeilijkheden verkeren
en niet of in onvoldoende mate door instellingen van weldadigheid of andere
organisaties worden geholpen. De andere vorm van hulp houdt verband met
de werklozenzorg: het verlenen van aanvullende steun, uitsluitend in natura,
aan ondersteunde werklozen (B-steun) of bij een werkverschaffing tewerkge-
stelden (C-steun), indien in hun gezinnen ernstige achterstand aan kleding,
dekking en schoeisel bestaat. 59
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In  de  circulaire  van 15 januari 1932611, waarin  Ruys de Beerenbrouck
een verruiming van de steunregeling aankondigt, wordt opnieuw beklemtoond
dat de steun incidenteel en selectief van aard is. Zo vermeldt artikel 2 van
de steunregeling: "Bij de beoordeeling van de vraag of, en in welke mate
ondersteuning noodig is, wordt, met inachtneming van de na te noemen
normen, die als maxima gelden, nauwlettend met den toestand van elk gezin
in het bijzonder rekening gehouden. Voor ondersteuning komen slechts in
aanmerking diegenen, die zich het noodzakelijk levensonderhoud niet kunnen
verschaffen, terwij 1 slechts in zoodanige mate steun wordt verleend, als met
het oog op de behoeften en de omstandigheden van den ondersteunde noodza-
kelijk moet worden geacht. Niemand kan aan deze regeling eenig recht op
ondersteuning ontleenen. 1161

Intussen mengen ook politieke en maatschappelijke actoren zich in de discus-
sie omtrent de crisispolitiek. Op diverse congressen in het begin van de jaren
dertig hekelen het NVV, de SDAP en de communisten het bestaande systeem
van werkloosheidsverzekering dat niet is berekend op de crisisomstandig-
heden. Eisen en alternatieven worden geformuleerd. Op het Congres van het
NVV  inzake de werklozenzorg, gehouden op 7  en 8 februari 1931, wordt
een aantal resoluties opgesteld. Wat betreft de werkloosheidsverzekering
wordt ter waarborging van de reglementaire verplichtingen van de werk-
loosheidskassen bij de regering aangedrongen op een verhoging van het
subsidiepercentage. Hierdoor kan tevens een verlenging van de uitkeringster-
mijnen voor alle werkloosheidskassen mogelijk worden gemaakt. Verder dient
de regering "zoo spoedig mogelijk een wettelijke regeling der werkloosheids-
verzekering tot stand te brengen, waarbij alle gemeenten worden verplicht,
tot deze wettelijke regeling toe te treden".62 De kosten van de verzekering
moeten worden gedragen door de verzekerden, de werkgevers, het Rijk en
de gemeenten. Tot slot vraagt het NVV de regering nogmaals over te gaan
tot het stichten van een crisisfonds. Op het terrein van de werklozenzorg en
de werkverruiming ziet het NVV voor de regering de taak weggelegd om,
in samenwerking met de provinciale en gemeentelijke overheden, door een
planmatige geleide werkverruiming de werkloosheid te bestrijden. Ook moet
naar een verkorting van de arbeidstijd worden gestreefd, aldus het NVV-con-
gres.63 Begin oktober  193 I herhaalt NVV-bestuurder Van de Walle enkele
van deze eisen op het crisis-congres van het NVV en de SDAP.

64

Ook het Landelijk Werkloozen Strijd Comita, hoofdzakelijk onder leiding
van communisten, wijdt een congres aan het werkloosheidsvraagstuk. Dit
'Eenheidscongres der werklooze arbeiders', gehouden op 4,5 en 6 februari
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1933 te Amsterdam, staat in het teken van de samenwerking tussen arbeiders
en werklozen.65 Het Eenheidscongres formuleert een lange reeks eisen in
de strijd voor 'brood en arbeid'. Enkele daarvan luiden: afschaffing van de
bestaande steunregeling, uitbreiding van de ondersteuning tot alle werklozen,
steunuitkering zonder premiebetaling door arbeiders, invoering van de 4()-
urige werkweek, gelijkstelling van de ondersteuning van ongeorganiseerden
met georganiseerden, verhoging van de steunnormen en afschaffing van de
wachtdagen en van de verplichte uitzending naar de werkverschaffing. Dit
alles moet geschieden op "kosten van de bourgeoisie en in de eerste plaats
op de uitgaven voor leger en vloot".66 In een andere aanklacht tegen het
kapitalisme stellen de communisten de volgende eisen: productief werk tegen
vol loon; bij gedwongen werkloosheid uitkering van het geldende loon;
handhaving van de 8-urendag (geen verlenging) en geen loonsverlaging. 67

Kritiek op het beleid van het derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck wordt
echter ook door de confessionelen geformuleerd. De regering blijft te passief:
vele RKSP-leden pleiten voor een actieve handelspolitiek en zelfs binnen
de ARP gaan stemmen op voor een actieve industriepolitiek. Over de aanpak
van de werkloosheid zijn de meningen binnen de RSKP ernstig verdeeld.
Het R.K. Werkliedenverbond beschuldigt de regering ervan geen oog te
hebben voor de geestelijke en materiele nood van de werklozen en eist een
meer krachtdadige bestrijding van de werkloosheid. De conservatieve vleugel
van de RKSP dringt daarentegen aan op krachtige bezuinigingen. De spannin-
gen in de RKSP-fractie verhinderen het formuleren van een alternatief voor
het beleid van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck.68

De economische crisis bepaalt de teneur van de partijprogramma's voor de
verkiezingen  van   1933. Veel aandacht  gaat  uit  naar het vraagstuk  van  de
werkloosheid. In haar verkiezingsprogramma ijvert de RKSP niet alleen voor
maatregelen tot behoud en verruiming van de werkgelegenheid in de land-
en tuinbouw, de nijverheid en de handel, maar ook voor werkverschaffing
en bevordering van het overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties
tot werkbehoud. Verder eist het RKSP-program: "Waar werkgelegenheid ont-
breekt, aanpassing der werkloosheidsverzekering aan de nooden van den
crisistijd, in overleg met de betrokken organisaties en gemeentebesturen.
Bevordering, zoo noodig door wettelijke maatregelen, van de totstandkoming
van behoorlijke, aansluitende steunregelingen in de gemeenten, zonder   dat
deze het karakter krijgen van openbare armenzorg."69 Ter bestrijding van
de werkloosheid stelt de ARP in haar verkiezingsprogramma de werkverrui-
ming en -verschaffing voorop. "Geldelijke steun kome eerst dan in aanmer-
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king, indien de onmogelijkheid blijkt de gelegenheid te verschaffen om door
arbeid in het onderhoud te voorzien. De CHU houdt het op steun aan„7()

het bedrijfsleven en "krachtige bestrijding van de werkloosheid, zoowel om
haar geestelijke als om haar stoffelijke gevolgen:' In het verkiezingspro-
gramma van de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond wordt ten aanzien van
de werkloosheid opgemerkt: "Ten volle erkennende de taak der overheid om
hun, die door werkloosheid getroffen zijn, de voor het levensonderhoud
noodige ondersteuning te geven, is de Liberale Staatspartij "De Vrijheids-
bond" doordrongen van het besef, dat door steunverleening de werkloosheid
niet wordt bestreden. Opdat de werklust geprikkeld blijve, behoort tusschen
het steunbedrag en het bedrag, waarvoor arbeid ter plaatse pleegt te worden
verricht voldoende verschil te bestaan. Boven steunverleening verdient, in
het bijzonder ter bewaring van het moreele peil der werkloozen, werkver-
schaffing van overheidswege de voorkeur en zij moet daarom in deze tijden
worden bevorderd; ook dit middel kan echter slechts tijdelijke verlichting
brengen en bestrijdt de werkloosheid niet. (...) Een blijvende oplossing kan
eerst worden verkregen, indien door een toeneming van welvaart de vraag
naar werk genoegzaam groeit, welke toeneming het beste kan worden bevor-
derd door verlaging van de productiekosten.

„72

Het verkiezingsprogramma van de SDAP ten slotte verlangt de uitvoering
van openbare werken; wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering,
met premiebetaling ook door de werkgevers; vorming van een crisisfonds
met bijdragen van de ondernemingen; verplichting voor de ondernemingen
hun werkloze arbeiders enige tijd wachtgeld uit te keren; verbetering van de
loonnormen bij de werkverschaffing en van de steunregelingen; ruimere
financiele steun aan de gemeenten voor werklozenzorg en bijzondere zorg
voor de jeugdige werklozen.73 Naar de mening van de sociaal-democraten
laat de regering de bestrijding van de gevolgen der werkloosheid te veel aan
de gemeentebesturen over.74 In de woorden van Kupers, voorzitter van het
NVV, is het "volkomen rationeel" indien de regering in deze crisistijd de
gehele werklozenzorg voor haar rekening neemt. 75

De verkiezingen van 1933 leiden tot een crisiskabinet, onder aanvoering van
de 'sterke man' Colijn. Volgens Colijn is de crisis het gevolg van structure le
veranderingen. De periode van hoge welvaart behoort tot de verleden tijd.
Nederland dient zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden en
moet zich instellen op een lager welvaartspeil. De politiek van het tweede
kabinet-Colijn (1933-1935) bestaat uit een combinatie van aanpassingsbeleid
en steunmaatregelen, van het streven naar budgettair evenwicht en het vast-
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houden aan de gouden standaard.76 Maar de forse stijging van de werkloos-
heid  noodzaakt tot  een meer actieve opstelling.  In de jaren  1933  en  1934
wordt de steunverlening tot een minimum beperkt en wint de gedachte veld
dat de werkloosheidsbestrijding de beste werklozenzorg vormt.77 Onder druk
van de katholieken wordt  in  1934 het  Werkfonds78, een orgaan ter bestrij-
ding van de werkloosheid, geinstalleerd.7" Uit de installatie-rede van minis-
ter-president Colijn blijkt het tweeledig doel van het Werkfonds, namelijk
het scheppen van werkgelegenheid en het bevorderen van de aanpassingspoli-
tiek door middel van het verlagen van de lonen in de werkverschaffing. 811

De resultaten van het Werkfonds zijn teleurstellend. De taken van het Werk-
fonds blijken beperkt en het bestuurlijk werk verzandt in de bureaucratie van
de verschillende departementen.

8I

In 1934 verlaagt de regering de lonen van de werkverschaffing met tien
procent. In hetzelfde jaar komt een einde aan de koppeling van de uitkering
met het laatst verdiende loon.  En  in juli 1934 vindt bovendien een korting
op de steunuitkeringen plaats. Naar aanleiding van de steunverlaging breekt
onder meer ernstige oproer in Rotterdam en Amsterdam uit.82 In 1936 wordt
een commissie uit de Hooge Raad van Arbeid ingesteld om onderzoek te
verrichten naar de 'blijvende werkloosheid en haar bestrijding'. De directe
aanleiding voor het onderzoek vormt "de groote psychische en physieke
noodtoestand, waarin een niet gering deel der werkloozen na vele jaren van
crisis verkeeren en de angstwekkende omvang, welken de werkloosheid dreigt
te behouden".u In het eindverslag van 1939 denkt de commissie van de
Hooge Raad van Arbeid voor wat betreft de korte termijn aan de uitvoering
van openbare werken; een verruiming van de werkgelegenheid in de land-
bouw; de pensionering van arbeiders van 60 jaar en ouder; een verhoging
van de leeftijd waarop jongeren tot het bedrijfsleven worden toegelaten en
een arbeidsspreiding in industrie, handel en verkeer door onder meer invoe-
ring van de 40-urige werkweek en ploegenstelsels. Voor de langere termijn

84wordt de bevordering van de industrie en emigratie aangeraden.

Werk[oosheidsverz,ekering voortopig van de baan

In  de  jaren   1932- 1936, wanneer de economische crisis haar dieptepunt
bereikt, wordt de invoering van de werkloosheidsverzekering op de lange
baan geschoven. Wegens de onzekere tijdsomstandigheden wenst het kabinet-
Ruys de Beerenbrouck III de overheid en de industrie voor nieuwe lasten
te beschermen. Hoewel naar het oordeel van Verschuur, de katholieke minis-
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ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, een wettelijke werkloosheidsregeling
is gewenst, spreekt hij in  1929 zijn voorkeur uit voor een herziening van de
invaliditeits- en ouderdomsverzekering boven de invoering van een werkloos-
heidswet. Ook in zijn daaropvolgende ambtsjaren wijst Verschuur een spoedi-
ge invoering van een wettelijke werkloosheidsverzekering herhaalde malen
van de hand. De minister stemt er wei mee in dat de grondslagen van een
dergelijke regeling worden onderzocht, zodat na het beeindigen van de crisis
binnen een afzienbaar aantal jaren de werkloosheidsverzekering in werking
kan treden. 85

Vooral de sociaal-democraten, maar ook de vrijzinnig-democraten betreu-
ren de voorzichtige houding van de overheid inzake de werkloosheidsverzeke-
ring. De urgentie van een wettelijke regeling wordt onderstreept en er wordt
gewezen op de tekortkomingen van de bestaande vrijwillige verzekering: het
aantal verzekerden is te gering; de uitkeringen worden gedurende te korte
tijd verstrekt en mede door het ontbreken van een crisisfonds raken de
werkloosheidskassen in crisistijd veelal uitgeput.86 Ook het NVV is van
mening dat het derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck ernstig in gebreke blijft.
De vakbeweging uit aan het adres van de regering de beschuldiging dat zij
ervoor terugschrikt de werkgevers in de kosten van een werkloosheidsverze-
kering mee te laten betalen. De werkgevers wordt verweten dat zij zich te
weinig van de werklozen aantrekken en zich verzetten tegen de uitvoering
van de werkloosheidsverzekering door de vakverenigingen.

87

Wanneer de werkloosheidsverzekering per mei  1932 een aangelegenheid
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt, komt minister Ruys de
Beerenbrouck tegemoet aan de druk vanuit de Tweede Kamer om haast te
maken met een wettelijke verzekering. De minister zegt toe een voorontwerp
van wet inzake de werkloosheidsverzekering bij de Hooge Raad van Arbeid
aanhangig te maken. Op  12 mei 1933 wordt dit voorontwerp naar de Hooge
Raad van Arbeid verstuurd. Het voorontwerp behelst de handhaving van het
systeem van vrijwillige verzekering, met de mogelijkheid ook subsidie toe
te kennen aan kassen, uitgaande van werkgevers en werknemers tezamen.
Verder voorziet het voorontwerp in de instelling van een Crisiswerkloos-
heidsfonds, waarvoor het Rijk, de gemeenten en de werkgevers de middelen
opbrengen.

88

De  Hooge  Raad van Arbeid brengt  op 17 februari  1934 een positief
advies aan het inmiddels nieuw aangetreden brede-basis-kabinet onder leiding
van Colijn uit. De Raad treedt met de volgende verklaring naar buiten: "Een
meerderheid van den Raad heeft zich uitgesproken v66r het in de wet openen
van de mogelijkheid, dat in die bedrijven, waar de omstandigheden daartoe
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aanleiding geven, een verplichte werkloosheidsverzekering tot stand komt.
Een groote meerderheid zou in dat geval de bijdrage der werkgevers verplicht
gesteld willen zien, terwijl een minderheid deze verplichte bijdrage ook in
het thans geldende stelsel zou wenschen te zien ingevoerd. (...) Een meer-
derheid van den Raad sprak zich uit voor een totstandkoming van een Crisis-
werkloosheidsfonds en eveneens voor de verplichte bijdragen der werkgevers
in dat fonds. Tenslotte achtte een meerderheid van den Raad (19 tegen  1 1)

een wet, in den geest van het onderhavige voorontwerp, gewenscht."89 Slote-
maker de Bruine, minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Colijn,
gaat echter niet over tot verdere behandeling van het voorontwerp. Volgens
Slotemaker de Bruine laten de heersende economische omstandigheden het
niet toe hogere lasten aan het Rijk, de gemeenten en het bedrijfsleven op te
leggen. Om dezelfde reden maakt ook zijn opvolger Slingenberg, de vrijzin-
nig-democratische minister van Sociale Zaken in het derde ministerie-Colijn
(1935-1937), duidelijk dat van hem geen wetsontwerp tot regeling van de
werkloosheidsverzekering is te verwachten.*  Wei stelt de regering in  1936
een ambtelijke werkgroep in, die zich buigt over de vraag "of in de tegen-
woordige regeling van het verstrekken van hulp aan werkloozen, vooral ook
met  het  oog  op de toekomst, verandering behoort te worden gebracht"."'
Slechts 6dn lid geeft de voorkeur aan een wettelijke regeling van de steun,
die in de toekomst kan worden omgezet in een verplichte werkloosheids-
verzekering. De meerderheid toont zich voorstander van de bestaande vrijwil-
lige verzekering. Het opeisen van medezeggenschap en het recht op een
uitkering worden aangevoerd als bezwaren tegen een verplichte verzekering.
Bovendien vragen de meeste commissieleden zich af of onder normale

92
omstandigheden financidle hulp naast de armenzorg is gewenst.

Tijdens de verkiezingen van 1937 besteden de politieke partijen opnieuw veel
aandacht aan het werkloosheidsvraagstuk. De SDAP gaat als enige partij een
geheel andere koers varen en roept in haar verkiezingsprogramma "alle
Nederlandsche mannen en vrouwen op om met haar strijd te voeren voor het
Plan van de Arbeid, dat de weg wijst om door herstel van de bedrijvigheid
de werkloosheid snel te doen verminderen en om het economisch leven te
ordenen".'3 Het Plan van de Arbeid (1 935) staat voor economisch diepgaan-
de hervormingen, die moet leiden tot "bestaanszekerheid bij een behoorlijk
bestaanspeil". Het Plan opent de aanval op de werkloosheid door het onderne-
men van grote werken door het Rijk en door het uitvoeren van projecten door
gemeenten en provincies. Voorgesteld wordt daar per jaar ongeveer twee-
honderd miljoen gulden voor uit te trekken. Volgens het Plan is ingrijpen
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van staatswege in het economische leven in het belang van het gehele volk
geboden. In het Plan wordt gesproken van een positieve crisisbestrijding: de
overheid geeft de eerste stoot om het oplevingsproces in te leiden of te
versterken. De positieve crisisbestrijding omvat koopkrachtverhoging voor
de gemeenschap als geheel, werkloosheidsbestrijding en de uitvoering van
werken op grote schaal.94 Naar aanleiding van het Plan van de Arbeid publi-
ceert het NVV-bestuur in  1938 een rapport, waarin wordt gepleit  voor het
op grote schaal uitvoeren van Rijks-, provinciale- en gemeentelijke openbare
werken en werkverschaffingsobjecten. Per provincie, per stad worden openba-
re werken opgesomd, waarvan de uitvoering dringend is gewenst. Het zijn
veelal werken ter bevordering van de handel, de landbouw, het verkeer en
de vruchtbaarheid van de bodem. 95

De andere politieke partijen houden in hun programma's voor de verkie-
zingen van 1937 in hoofdlijnen vast aan eerder geformuleerde voorstellen. 9(1

De RKSP eist in haar Program van Actie: "Wettelijke regeling van de werk-
loosheidsverzekering en van de steunverleening. De steunverleening moet
worden geregeld als een voorziening in de nooden tengevolge van gebrekkige
functionneering der volkshuishouding, niet als armenzorg. „97 De ARP ver-
langt in haar Verkiezingsmanifest een voortgaande bestrijding van de werk-
loosheid en "inperking en, waar mogelijk, opheffing van de bijzondere
crisismaatregelen, teneinde aan het bedrijfsleven meer vrijheid te geven". 08
De CHU formuleert als actiepunt: "Krachtige bestrijding van de werkloos-
heid, bij voorkeur door opheffing van het economische leven uit zijn verval
en door de hieruit voort vloeiende natuurlijke werkverruiming; zoo noodig
ook door andere maatregelen, waaronder versnelde uitvoering van productieve
openbare werken. Daarnaast speciale maatregelen tegen de demoraliseerende

„99werking derjeugdwerkloosheid. De Liberale Staatspartij komt onder meer
met voorstellen tot het invoeren van een vervroegde pensionering ten behoeve
van de bestrijding van de crisisjeugdwerkloosheid, het instellen van een
crisispensioenfonds, het bevorderen en verbeteren van de verzekering tegen
de gevolgen van werkloosheid, het subsidieren van werklozenkassen zonder
politieke inslag en, ter aanvulling, het in het leven roepen van werklozenkas-
sen van overheidswege."'<  De CPN pleit voor een algemene, premievrije
verzekering tegen werkloosheid  door de staat:"' De communisten worden
hierin gesteund door het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) dat "erkenning
van het recht op steun als werklozenzorg met uitschakeling van armenzorg"
eist. De tegen hun wil buiten de bedrijven gestoten arbeiders. als gevolg

11)2 „

van de kapitalistische productie-methode, maken o.i. aanspraak op een
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zodanige ondersteuning van de zijde der overheid, dat zij daarvan behoorlijk
met hun gezinnen kunnen leven", stelt het NAS."11

Uit het geschrift Volk in nood! C 1937), waarin politieke partijen hun
richtlijnen aangeven voor een mogelijke leniging of oplossing van het werk-
loosheidsvraagstuk, blijkt dat het uitvoeren van openbare werken algemeen
wordt gesteund. Uitgezonderd de Liberale Staatspartij stemmen de partijen
ook in met een verkorting van de arbeidsduur, waarbij het merendeel van
de rechtse partijen als voorwaarde stelt dat de productiekosten niet (te veel)
mogen worden verhoogd. Tevens zijn de politieke partijen het er over eens
dat de jeugdwerkloosheid bijzondere aandacht verdient. Maar Volk in noc,cli
geluigt ook van verdeeldheid. De door de confessionele partijen geopperde
regeling om de beroepsarbeid voor de gehuwde vrouw te beperken, onder-
vindt felle tegenstand van de vrijzinnig-democraten, de sociaal-democraten
en de communisten. De laatste groepering is evenmin te spreken over het
idee van de vrijzinnig-democraten om over te gaan tot gedwongen pensione-
ring op 55-jarige leeftijd. Ook de CHU en de SDAP houden een pleidooi
voor vervroeging van de pensioenleeftijd. Deze maatregel leidt in de visie
van de CPN slechts tot verplaatsing van het probleem. 1()4

Actief werkloosheidsbeleid versus sluitende begroting

Na de verkiezingen van  1937, die een zetelwinst opleveren voor de ARP en
de RKSP, geeft Colijn toe aan de wens van de katholieken, de christelijk-
historischen en zijn eigen partijgenoten. De ARP-voorman formeert een
rechtse coalitie, het vierde kabinet-Colijn (1937- 1939). Zelf geeft Colijn de
voorkeur aan een brede coalitie van de drie confessionele partijen, vri.izinnig-
democraten en liberalen. De sociaal-economische situatie blijft slecht: na een
korte daling stijgt de werkloosheid weer en de financiele situatie is nog steeds
zorgwekkend.'05 Het kabinet-Colijn brengt de werkloosheidsverzekering
terug op de politieke agenda.  In de troonrede van 1937 noemt de regering
"het temperen van de gevolgen der werkloosheid voor hen, die daarvan
slachtoffer blijven" als een van haar voornaamste plichten." (' De troonrede
stelt zowel de voorbereiding van wettelijke regelingen betreffende werk-
loosheidsverzekering als het verlenen van steun en het voortzetten van de
uitvoering van de openbare werken en de werkverschaffing in het vooruit-
zicht. 11)7

De katholiek Romme, de nieuwe minister van Sociale Zaken, slaat de
bestrijding van de werkloosheid hoog aan. Niet eens zo zeer met het oog op
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de financiele gevolgen voor de schatkist, als wei om de maatschappelijke
en morele gevaren die in een omvangrijke en langdurige werkloosheid
schuilen. Romme hamert erop dat het terugdringen van de werkloosheid
noodzakelijk is met het oog op het christelijk karakter van de natie. "Ledig-
gang is des duivels oorkussen, werkt ontkerstenend", meent Romme. 1%

"Het is zoo geweldig voornaam, dat een Christelijk Kabinet die ramp belang-
rijk mitigeert. De bevordering van de persoonlijke zelfstandigheid, van

"11)9

de bedrijfssaamhorigheid en van het ordelijk gezinsleven vormen voor Rom-
me de algemene doeleinden van sociale politiek. Vanuit de gedachte dat een
gezond gezinsleven van algemeen belang is, onderneemt Romme vlak na zijn
benoeming een poging om vrouwen van de arbeidsmarkt te weren. Op advies
van de Hooge Raad van de Arbeid, die een grondig onderzoek wenst, schuift
de minister de kwestie voor zich uit. Ten aanzien van de werklozenzorg geeft
Romme geen gehoor aan de wensen van de vakcentrales, die aandringen op
verhoging van de steunnormen en de werkverschaffingslonen en op koppeling
van de hoogte van de steunverlening aan het totale gezinsinkomen in plaats
van aan het loon van het gezinshoofd. Romme is van mening dat deze
maatregelen het hart van het systeem van de werklozenzorg aantasten: tussen
loon en steun moet een bepaalde afstand in acht worden genomen, anders
vervalt de prikkel tot werken. Om de gesteunden meer armslag te bieden,
bedenkt Romme in zijn eerste ambtsjaar een spaarsysteem waarvan vooral
grote gezinnen profijt hebben: indien een werkloos gezin met meer dan twee
kinderen een kwartje per week spaart, doet de overheid daar een kwartje
bovenop en bij gesteunden met vijf kinderen of meer veertig cent. Het
gespaarde bedrag is uitsluitend te besteden in het kader van de B-steun als
extra kleding, dekking en schoeisel. Vooral de sociaal-democraten en de
communisten laten zich laatdunkend uit over het 'kwartie van Romme'.""
Een andere activiteit van Romme in zijn eerste jaar als minister vormt de
instelling van een werkcommissie tot bestrijding van de werkloosheid. De
commissie wordt opgedragen regelingen uit te werken voor een zo goed
mogelijke verdeling van de arbeid over de beschikbare arbeidskrachten,
bijvoorbeeld door een verkorting van de arbeidsduur, een vervroegde pen, io-
nering, het weren van vrouwelijke arbeidskrachten en het afremmen van
rationalisatie en mechanisering. Door de bureaucratie en de onwil van werk-
gevers levert het werk van de commissie weinig op.

111

Iii januari 1938 installeert Romme een staatscommissie, met de opdracht
voorstellen te formuleren voor het vervangen van de steunregeling door een
wettelijke regeling buiten de armenzorg.'12 Tevens komt de minister begin
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1938 de belofte uit de troonrede met betrekking tot de werkloosheidsverze-
kering na en dient een voorontwerp van wet bij de Hooge Raad van Arbeid
in. Romme stelt voor het bestaande stelsel van vrijwillige verzekering te
vervangen door een verplichte werkloosheidsverzekering voor normale
werkloosheid. In de toelichting op zijn voorontwerp schrijft de minister: "De
ervaring heeft n.1. weI geleerd, dat onder een systeem van vrijwillige verzeke-
ring slechts een deel van de arbeiders bereid is, daarvoor de noodige offers
te brengen, terwijl degenen, die zich van de verzekering verre houden, en
die toch ook van werkloosheid te lijden hebben, in zulke gevallen een beroep
moeten doen op de Overheid, welke alsdan, en dit geldt vooral voor een tijd
van dalende conjunctuur, voor groote lasten komt te staan. Verplichte verze-
kering heeft daarenboven het voordeel, dat de werkgevers in deze verzekering
kunnen worden betrokken. (...) Wat voor elke sociale verzekering geldt, geldt
wellicht nog in verscherpte mate voor de werkloosheidsverzekering: wil zij
in en voor den bedrijfstak haar doeleinden kunnen bereiken, dan moet zij
verplicht zijn, wijl haar welslagen de medewerking van al degenen, die tot
de bedrijfstak behooren, vereischt. „II3

In de memorie van toelichting wordt verder opgemerkt dat de verplichte
verzekering in de eerste plaats door het bedrijfsleven zelf moet worden
uitgevoerd. Deze wijze verdient de voorkeur boven de uitvoering door over-
heidsorganen en leidt tot een grotere eenvoud en unificatie van de sociale
verzekering. De minister ziet de Rijkswerklozenkas als een instituut met een
subsidiaire functie en hoopt dat het bedrijfsleven deze kas zo spoedig moge-
lijk overbodig maakt. In geval van normale werkloosheid dienen de bedrijven
het risico te dragen. De werkgevers betalen dan de premie, die zij voor de
helft op de arbeiders kunnen verhalen. De minister is van oordeel dat114

"de geldelijke taak van de Overheid daar aanvangt, waar de normale werk-
loosheid eindigt":15 De wettelijke regeling geldt, enkele ilitzonderingen
daargelaten, voor alle arbeiders die werkzaam zijn in dienst van een onderne-
ming.'16 Op 20 mei 1939 adviseert de Hooge Raad van Arbeid de regering
inzake het voorontwerp van Romme. Eenstemmig spreekt de Raad zich uit
voor een wettelijke regeling van een verplichte werkloosheidsverzekering.
De beperking van de verzekering tot de normale werkloosheid kan de goed-
keuring van de Raad echter niet dragen. Voorts stellen de meeste raadsleden
zich op het standpunt dat het ongewenst is de kleine zelfstandigen in de
verzekering op te nemen. 117

Minister Romme komt er niet aan toe zi.in voorontwerp :ian de Kainer
voor te leggen, omdat het vierde ministerie-Colijn vroegtijdig aftreedt. A.iii
de breuk ligt onenigheid binnen het kabinet over Rommes actieve werk-
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gelegenheidspolitiek bij de werkverruiming en de bestrijding van de .ieugd-
werkloosheid ten grondslag. In maart 1938 treft Romme voorbereidingen voor

een reorganisatie van het Werkfonds en de werkverschaffing. De reorganisatie
vormt het begin van een grootschalige aanpak van het werkloosheidspro-
bleem, waarbij in de visie van Romme de overheid een stimulerende rol
behoort te spelen. Romme kan zich geheel vinden in het rapport dat in de
zomer van 1938 door Westhoff, de inspecteur voor de werkverschaffing in
Zwolle, wordt gelanceerd. Westhoff berekent dat zo'n tachtig tot negentig
procent van de werklozen kan worden ingezet bij de ontginning tot bouw-
en weiland, bebossing, ontwatering, ruilverkaveling en de aanleg van duizen-
den kilometers landwegen. Het merendeel van deze werken moet tot blijven-
de werkverruiming leiden. De voorstellen van Westhoff spreken de minister
met name aan vanwege de fundamentele wijziging van het karakter van de
werkverschaffing: van voorziening in de gevolgen van werkloosheid tot
voorziening in de bestrijding van de werkloosheid. Tegelijkertijd met het
voorstel tot uitvoering van het Plan-Westhoff legt Romme de ministerraad
zijn ideeen met betrekking tot bestrijding van de jeugdwerkloosheid voor.'18
Wat dit punt betreft luiden de voorstellen: het instellen van een arbeidsverbod
voor 14-jarige jongens en meisjes, evenals voor 15-jarige meisjes; het bevor-
deren en eventueel opleggen van het twee op 66n stelsel (een werkgever laat
in plaats van 66n arbeider twee jeugdige werklozen elk voor de helft van de
werktijd werken); het invoeren van een werkplicht; het instellen van een
publiekrechtelijk lichaam, Werkend Jong Nederland, voor kampwerk en het
uitbreiden van de jeugdregistratieplicht.

119

Met zijn aanpak, die tot extra-uitgaven leidt, komt Romme in eerste
instantie in aanvaring met de antirevolutionaire minister van Financien, De
Wilde. Voor een sluitende begroting acht De Wilde belastingverhoging en
het temperen van nieuwe uitgaven onvermijdelijk. De spanning tussen beide
ministers zaait verdeeldheid binnen het kabinet: Romme wordt gesteund door
zijn katholieke collega's, terwij 1 Colijn, zijn partijgenoot Van Dijk (Defensie)
en de partijloze minister Patijn (Buitenlandse Zaken) partij kiezen voor De
Wilde. De tegenstelling tussen de sociaal-economische politiek van de ARP
en de RKSP wordt opnieuw zichtbaar. De katholieken, aangevoerd door
Romme, achten een tekort op de begroting, gezien het maatschappelijk belang
van de uitgaven, aanvaardbaar. De antirevolutionairen, De Wilde en Coli.in
voorop, stellen zich daarentegen een sluitende begroting ten dod.12" Na
al eerder met opstappen te hebben gedreigd, maar door de koningin tot de
orde geroepen, neemt De Wilde uiteindelijk toch ontslag. Struikelblok vormt

de lastenverzwaring voor de bestrijding van de jetigdwerkloosheid. Afgezien
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van het financiele aspect staat De Wilde ook afwijzend ten opzichte van de
inhoud van het werkgelegenheidsbeleid. 12' In zijn afscheidsbrief aan Rom-
me schrijft De Wilde: "Ik vrees, dat wij op deze manier - met de beste
bedoelingen - in de wateren der Staatsvoogdij verzeild zullen raken, op den
duur tot groote schade voor de doorwerking der Chr. beginselen. „122

Ook Colijn, die de portefeuille van Financien voor zijn rekening neemt,
zet vraagtekens bij het beleid van Romme en lijkt bovendien zijn kans te
grijpen om een einde te maken aan de overheersende positie van de katholie-
ken  in zijn kabinet. Zoals reeds  bij de formatie  van 1937 duidelijk wordt,
ziet Colijn liever een kabinet dat niet alleen op de drie confessionele partijen
steunt. Voor de minister-president is het echter moeilijk om zich van Romme
te distantieren, omdat de ministerraad al met diverse voorstellen inzake de
werkverschaffing en de jeugdwerkloosheidsbeleid heeft ingestemd. Maar dit
wil niet zeggen dat Colijn zich doof houdt voor de bezwaren van zijn achter-
ban tegen het beleid van Romme. De antirevolutionairen vrezen de ' staatsop-
voeding' in de kampen en een totalitair jeugdwerkloosheidsbeleid, naar Duits
voorbeeld. Wanneer in de jaren 1938 en 1939 de jeugdwerkloosheid drastisch
afneemt, zet Colijn de minister van Sociale Zaken onder zware druk. 121

Gelet op de financiele situatie acht Colijn bij de begroting voor  1940 een
koerswijziging in de werkloosheidsbestrijding noodzakelijk en draagt nieuwe
bezuinigingen op ten koste van de werkloosheidsverzekering, de steun en

de werkverschaffing en voor een relatief gering bedrag ook van de bestrijding
van de jeugdwerkloosheid. Voor Romme vormt de handhaving van de werk-
loosheidspolitiek echter een "eisch van Christelijke politiek", waarop Colijn

124de kloof tussen hem en Romme onoverbrugbaar noemt.
Het  kabinet-Colijn IV treedt  op  25 juli   1939  af.  Bij het formeren  van

een nieuw kabinet weigeren de katholieken hun medewerking te verlenen
aan een ministerie dat de werkloosheid op een andere manier aanpakt dan
Romme voor ogen staat. Aldus komt het vijfde kabinet-Colijn, zonder katho-
lieken, tot stand. Het nieuwe kabinet houdt het slechts een paar dagen vol,
omdat het onder druk van de katholieken inconstitutioneel wordt verklaard.
Van den Tempel (SDAP), minister van Sociale Zaken in het kabinet-De Geer
(1939-1940) zet het werkloosheidsbeleid van Romme voort, met uitzondering
van de jeugdwerkloosheidsplannen.125 Het kabinet-De Geer is voornemens
de voorbereiding van de wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering
met kracht voort te zetten. 126
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5.5. Naoorlogse wettelijke werkloosheidsverzekering

Door het optreden van de bezetters neemt de omvang en de betekenis van
de werkloosheidsverzekering geleidelijk af. In 1940 wordt het aantal werklo-
zenkassen drastisch beperkt en na de oprichting van het Nederlandse Ar-
beidsfront in  1942 rest er nog slechts 66n werklozenkas. In juli  1943  houdt
de werkloosheidsverzekering zelfs op te bestaan: het Nederlandse Arbeids-
front  heft ook de laatste werklozenkas op. 127  In  1944  komt het Buitenge-
woon Besluit Werkloosheidsverzekering tot stand, dat een verplichte werk-
loosheidsverzekering betreft. Het risico wordt gedragen door een Rijksfonds
voor werkloosheidsverzekering, de uitvoering komt in handen van de arbeids-
bureaus. Het besluit is echter nooit uitgevoerd.128

Het in Londen verblijvende kabinet-Gerbrandy (1940-1945) geeft op 26
maart  1943 een commissie, onder voorzitterschap van Van Rhijn (secretaris-
generaal van het Ministerie van Sociale Zaken), de opdracht de grondslagen
en hoofdtrekken van de sociale verzekering in Nederland en de richtlijnen
voor de toekomstige ontwikkeling in kaart te brengen. In haar eindrapport
van mei 1945 merkt de commissie-Van Rhijn over de werkloosheidsverzeke-
ring op: "Een wettelijke werklooslieidsverzekering zal in de plaats moeten
treden van de v66r de bezetting geldende vrijwillige regelingen. Voor deze
verzekering zullen om practische redenen uitsluitend werknemers in dienstbe-
trekking en daarmede gelijkgestelde categorieen in aanmerking kunnen
komen. Teneinde echter ook andere bevolkingsgroepen - met name zelfstandi-
gen, die hun broodwinning verliezen - te helpen, zal daarnaast een scholings-
uitkeering moeten worden verstrekt aan zoodanige personen, op voorwaarde
dat zij zich in een scholingscentrum voor een nieuw beroep bekwamen. In
het licht van de nieuwere opvatting, die zich heeft baangebroken, n.1. dat het
de plicht van de Overheid is de noodige maatregelen te nemen ter voorko-
ming van massa-werkloosheid, houdt de Commissie het voor mogelijk en
wenschelijk de werkloosheidsuitkeering in principe niet aan een bepaalden
tijdsduur te binden, doch haar te doen voortduren zoolang de toestand van
werkloosheid bestaat. Het spreekt echter vanzelf, dat een zoodanige regeling
slechts uitvoerbaar is, wanneer - o.a. in den vorm van verschillende aan de
uitkeering te verbinden voorwaarden - voldoende waarborgen zijn geschapen
tegen verkeerde verhoudingen. „12

9

Vlak na zijn aantreden informeert Drees, de PvdA-minister van Sociale
Zaken in het kabinet-Schermerhorn/Drees ( 1945- 1946), bij de Stichting van
de Arbeid naar haar opvattingen omtrent de toekomstige regeling van de
werkloosheidsverzekering. Ter beantwoording van die vraag stelt de13(1
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Stichting van de Arbeid een speciale commissie in. In een voorlopige nota
benadrukt deze commissie dat het aan de overheid en het georganiseerde
bedrijfsleven is om ten tijde van een depressie tijdig in te grijpen. Enerzijds
door het treffen van maatregelen, die leiden tot spreiding van de beschikbare
arbeidsaangelegenheid; anderzijds door het van overheidswege op ruime
schaal creeren van werkgelegenheid. Primair dienen deze maatregelen gericht
te zijn op het keren en voorkomen van werkloosheid, secundair moeten
regelingen worden getroffen om de gevolgen van werkloosheid te bestrijden.
De commissie acht zowel een algemeen verplichte wettelijk geregelde wacht-
geldverzekering"' als een daarop aansluitende algemeen verplichte wettelij-

132ke werkloosheidsverzekering noodzakelijk. De wachtgeldverzekering
dient per bedrij fstak te worden gefinancierd. De premie varieert naar omvang
en duur, naargelang het werkloosheidsrisico van de bedrijfstak. De kosten
van de wachtgeldverzekering moeten worden gedragen door de werkgevers,
de werknemers en de overheid. Met dien verstande dat bij een gering risico
de overheid niets bijdraagt, terwijl de bedrijfstakken met een hoog werkloos-
heidsrisico voor overheidssubsidie in aanmerking komen. In de kosten van
een algemene werkloosheidsverzekering moeten werkgevers en werknemers
op basis van een uniform premietarief bijdragen. Het grootste gedeelte van
de kosten van deze werkloosheidsverzekering moet echter door de overheid
worden gedragen. Volgens de commissie dient de kring van verzekerden zo
ruim mogelijk te worden getrokken: "In het kader van de na-oorlogsche
opvattingen en verhoudingen wordt het algemeen een natuurlijke en voor de
hand liggende solidariteitsplicht geacht alle werkgevers en alle werknemers
in de financieele lasten van een algemeen verplicht te stellen werkloosheids-
verzekering te betrekken."133 Bepleit wordt in de wettelijke regeling de
mogelijkheid te openen dat bepaalde groepen van (kleine) zelfstandigen
geleidelijk aan bij algemene maatregel van bestuur onder deze verzekering
worden gebracht. De uitvoering wordt in handen gesteld van organen, die
bedrijfstaksgewijs zijn georganiseerd. Elke bedrijfstak dient de beschikking
te hebben over zowel een orgaan ter uitvoering van de wachtgeldverzekering
als een orgaan voor de uitvoering van de werkloosheidsverzekering.134 De
verdere voorbereidingen van het wetsontwerp worden overgelaten aan een
commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijk en de Stichting
van de Arbeid, onder voorzitterschap van Van Rhijn. De voorlopige nota van
de Stichting van de Arbeid fungeert bij dit overleg als uitgangspunt.

135

De wachtgeldregelingen, die Nederland sinds de Eerste Wereldoorlog kent,
zijn in de loop der jaren tot een belangrijk instituut uitgegroeid. Op grond
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van de wachtgeldregelingen wordt aan de werknemer in geval van tijdelijke
stilstand of slapte in de onderneming een uitkering uitbetaald. De regeling
wordt in het algemeen eenzijdig door de werkgever vastgesteld. waarbij het
dienstverband blijft gehandhaafd. Ter tegemoetkoming in de kosten van de
wachtgeldverzekering verlenen Rijk en gemeenten subsidies aan de werkge-
ver. In 1919 wordt f3.700 aan wachtgelden uitgekeerd, voor 1947 wordt dit
bedrag op .f2.400.000 geschat. Inzake de vrijwillige werkloosheidsuitkering
zijn  krachtens het Werkloosheidsbesluit  aan het einde  van   1917  63.0()0
arbeiders verzekerd.  Op  28  juni   1942,  een jaar  voor de opheffing  van  de
laatste werklozenkas,  ligt dit aantal  op  156.000. Het hoogste cijfer dateert
uit 1932: 597.000 verzekerden. 136

Na afloop van de oorlog volgt geen herleving van de vrijwillige werk-
loosheidsverzekering. Wel kan de werkloze arbeider krachtens de Wachtgeld-
regeling-1946 aanspraak maken op wachtgeld. De werkloze arbeider ontvangt,
indien zijn onderneming bij een wachtgeldfonds is aangesloten, 60 tot 80 %
van zijn loon. Als tegemoetkoming in de kosten van de wachtgelduitkeringen
en de sociale lasten neemt de overheid de helft van de uitkering voor haar
rekening. Op de Wachtgeldregeling is het kostwinnersbeginsel van toepassing.
Voor de werkgevers bestaat geen verplichting tot invoering van een wacht-
geldverzekering. In afwachting van een verplichte wachtgeld- en werkloos-
heidsverzekering wordt voor de arbeiders die niet in aanmerking komen voor
een wachtgelduitkering kort na de bevrijding een Overbruggingsregeling in
het leven geroepen. De kosten van deze regeling worden geheel door de
overheid gedragen. Gezien het tijdelijke karakter van de regeling is de uitke-
ringsduur beperkt. In september 1947 wordt de Overbruggingsregeling
ingrijpend gewijzigd: de duur van de uitkering wordt tot dertien weken
beperkt en alvorens een werknemer opnieuw voor deze uitkering in aanmer-
king komt, dient hij dertien weken in het vrije bedrijf te hebben gewerkt.
Tegelijkertijd met deze wijziging wordt voor de werklozen die geen aan-
spraak (meer) kunnen maken op de Overbruggingsregeling een Sociale Bij-
standsregeling geschapen. Deze regeling kent geen beperking van de uitke-
ringsduur. Terwijl de Overbruggingsregeling op een bepaald percentage van
het loon is gebaseerd, gaan de uitkeringen krachtens de Sociale Bijstands-
regeling van vaste normen uit. De Sociale Bijstandsregeling wordt van
diverse zijden bekritiseerd om haar gelijkenis met de vroegere steunregeling.
Daarnaast wordt na de Tweede Wereldoorlog de Rijksdienst voor de Werkver-
rui,ning vervangen door de Dienst Uitvoering Werken (DUW). In tegenstel-
ling tot de vooroorlogse werkverschaffing poogt de DUW de tijdelijke
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werkloosheid te overbruggen door werklozen op normale arbeidsvoorwaarden
137te laten werken.

Naar aanleiding van de eerste naoorlogse verkiezingen in 1946 verdedigen
de politieke partijen een meer actieve werkgelegenheidspolitiek. In haar
Urgentie Program eist de KVP een bevredigende wachtgeldverzekering en
wordt benadrukt dat instandhouding en uitbreiding van de werkgelegenheid
de voortdurende zorg van de overheid vereist: 38 De ARP noteert in haar
Program van Actie. "De werkzaamheid van de Overheid en van de maat-
schappelijke krachten moet gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid.
In de geldelijke gevolgen van de werkloosheid voor de arbeiders dient te
worden voorzien: a. door het in het leven roepen van een bedrijfsgewijze ar-
beidersreserve; b. door een wettelijke regeling van de werkloosheidsverzeke-
ring."139 In het Urgentie-Programma van de CHU wordt aangedrongen op:
"Krachtige bevordering van de stoffelijke welvaart van ons Volk. Doelbewus-
te leiding van Overheidswege van het economisch leven in verband met: a.
de behoeften van het eigen volk; b. de export- en importmogelijkheden; c.
de verzekering van arbeidsgelegenheden; d. de voorkoming van werkloos-
heid. Het beknopte programma van de Partij van de Vrijheid verlangt

1,14{)

krachtige maatregelen ter voorkoming en bestrijding van de werkloosheid.
Plus een vernieuwde regeling van de sociale verzekeringen, ook tegen werk-
loosheid, op te bouwen met medewerking van de verzekerden. Eveneens
maakt een wettelijke erkenning van het recht op wachtgeld bij ontslag deel
uit van het programma van de Partij van de Vrijheid.14' De PvdA ten slotte
houdt in haar Urgentie-Programma een pleidooi voor invoering van een het
gehele volk omvattend stelsel van sociale verzekering en voor bevordering
van de werkgelegenheid voor alle daarvoor geschikte mannen en vrou-

142wen.

Het regelmatige overleg tussen de Stichting van de Arbeid en het Ministerie
van Sociale Zaken resulteert in een ontwerp inzake de werkloosheidsverzeke-
ring. Het wetsvoorstel wordt  op 22 januari   1948 door Drees, minister  van
Sociale Zaken  in het rooms-rode kabinet-Beel ( 1946- 1948), bij de Tweede
Kamer ingediend.143 Volgens de memorie van toelichting is het nog langer
ontbreken van een werkloosheidsverzekering sociaal onverantwoord. Bij
uitstel van een dergelijk ontwerp blijft de werkloze arbeider, indien zijn
werkgever geen wachtgeldregeling heeft getroffen, afhankelijk van de hulp-
verlening van overheidswege. Bovendien verdient het aanbeveling een verze-
kering tegen werkloosheid tot stand te brengen "in een tijd van geringe werk-
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loosheid als de tegenwoordige".144 Het wetsontwerp betreft een verplichte
werknemersverzekering tegen de geldelijke gevolgen van onvrijwillige
werkloosheid. De keuze voor een verplichtend karakter wordt in de memorie
van toelichting als volgt gemotiveerd: "Uit overwegingen van solidariteit en
om het draagvlak der verzekering te verbreden, is het wenselijk, dat alle
werkenden, zowel goede als minder goede risico's, tot de verzekering bijdra-
gen. Legt men in verband hiermede een verplichting tot verzekering op, dan
brengt dit bovendien het voordeel mede, dat ook van de werkgevers, in te-
genstelling tot vroeger, een bijdrage in de kosten kan worden gevorderd. De
belangen der werkgevers en die van het bedrijf als zodanig zijn trouwens
bij deze verzekering ten nauwste betrokken. Een goede verzekering tegen
de geldelijke gevolgen van werkloosheid draagt bij tot stabiliteit in de ar-
beidsverhoudingen. Daarnaast zal echter moeten worden bedacht, dat het vaak
van de bedrijfspolitiek der werkgevers zal afhangen, of werkloosheid in meer-
dere of mindere mate gaat optreden en hierin is dan ook mede een reden
gelegen om aan de werkgevers eveneens een verplichting tot betaling van
een bijdrage op te leggen. Los van het vorenstaande wijst trouwens de
ervaring in verschillende andere landen, doch ook die in ons land bij andere
takken van sociale verzekering, in de richting van verplichte verzekering.
Langs de weg van vrijwillige deelneming blijkt de verzekering nimmer dlit
algemene karakter te kunnen verkrijgen, dat voor een goede functionnering
gewenst is.

„145

Het ontwerp behelst zowel een verplichte wachtgeldverzekering, als een
verplichte werkloosheidsverzekering. Terwijl de overheid het sluitstuk voor
haar rekening neemt, namelijk een sociale bijstandsregeling voor de werkloze
werknemer die noch op de wachtgeld- noch op de werkloosheidsverzekering
aanspraak kan maken. De regeling van de sociale bijstandsuitkeringen is niet
in het wetsvoorstel opgenomen.146 De wachtgeldverzekering wordt volledig
overgelaten aan de bedrijfsverenigingen, opgericht door werkgevers- en
werknemersorganisaties. Zij dienen de hoogte en de duur van de uitkeringen
vast te stellen, de premiebijdragen te bepalen, het risico van de verzekering
te dragen en over de aanvragen voor een uitkering te beslissen. Omdat de
bedrijfsverenigingen slechts aan wettelijke minimumregelingen zijn gebonden,
kunnen de hoogte en de duur van de wachtgeldverzekering per bedrijfstak
verschillen. Ook is het mogelijk dat de premies die door de bedrijfsverenigin-
gen worden geheven in hoogte varieren. De werkloosheidsverzekering vereist
daarentegen meer uniformiteit. Het risico van deze verzekering wordt gedra-
gen door het Algemeen Werkloosheidsfonds, met een tripartiet bestuur. Bii
de werkloosheidsverzekering wordt voor alle bedrijfs- en beroepstakken een
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uniforme premie vastgesteld. De uniforme regeling geldt ook voor de duur
van de werkloosheidsuitkering. De hoogte van de uitkering ligt voor kostwin-
ners op 80% van het dagloon, voor andere categorieen op 70 of 60% procent.
De kosten van de wachtgeldverzekering worden gelijkelijk over de werkge-
vers en de werknemers verdeeld, in tegenstelling tot de werkloosheidsverze-
kering die wordt bekostigd door de werkgevers, de werknemers en de over-
heid. De bedrijfsverenigingen innen de premies voor beide verzekeringen en
beslissen over de aanvragen voor zowel de wachtgeld- als de werkloosheids-
verzekering. Ten aanzien van de werkloosheidsverzekering worden de be-
drijfsverenigingen in hun beslissingsrecht in veel grotere mate in hun vrijheid
beperkt dan met betrekking tot de wachtgeldverzekering. Wat de eerstge-
noemde verzekering betreft, geeft het Algemene Werkloosheidsfonds algeme-
ne aanwijzingen en oefent uitgebreid toezicht uit. 147

Na het aantreden  van het kabinet-Drees/Van Schaik (1948-1951) neemt
Joekes, de PvdA-minister van Sociale Zaken, de verdediging van het wetsont-
werp over. Op 20 januari 1949 verschijnt het voorlopig verslag van de
Tweede Kamer, waaruit waardering voor het ontwerp blijkt. In het algemeen
wordt het wetsontwerp beschouwd als een noodzakelijk sluitstuk en een
bekroning van het werk van de vakverenigingen op het gebied van de vrijwil-
lige werkloosheid.148 Toch leven er ook talrijke bezwaren. De bedenkingen
komen niet alleen uit het voorlopig verslag, maar tevens tijdens de parlemen-
taire behandeling van het wetsontwerp naar voren. De belangrijkste bezwaren
hebben betrekking op de kring van verzekerden, de lasten voor het bedrijfsle-
ven, de gevolgen voor de loon- en prijspolitiek, de rijksbijdrage in de verze-
keringskosten, de werknemersbijdrage in de kosten van de wachtgeldverzeke-
ring, de differentiatie in premies en uitkeringen, de uitkeringsduur en de
inschakeling van de vakbeweging bij de uitvoering. Minister Joekes wenst
echter zo min mogelijk aan het ontwerp te tornen. Joekes wapent zich tegen
de parlementaire kritiek door te benadrukken dat het wetsontwerp het resul-

149taat vormt van langdurig overleg met de sociale partners.
De regering geeft geen gehoor aan een aantal bezwaren van de liberalen,

de sociaal-democraten en de communisten ten opzichte van de wijze van
financiering. Met het oog op de lasten voor het bedrijfsleven waarschuwt
met name de VVD voor de gevolgen voor de lonen en prijzen. Het niveau
van het loon- en prijspeil mag de exportpositie niet in gevaar brengen. Anders
moet de werkloosheidsverzekering de geldelijke gevolgen bestrijden van de
werkloosheid die zij zel f over zich heeft afgeroepen. In de ogen van de CPN
en de PvdA moet de wachtgeldpremie geheel ten laste van de werkgever
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worden gebracht. Ook de KAB en het NVV hebben al eerder aan de Kamer
kenbaar gemaakt dat de ondernemingen de lasten van de arbeidsreserve
dienen te dragen. Een amendement van Van den Born (PvdA), die de premie-
betaling voor de wachtgeldverzekering enkel en alleen aan de werkgevers
op wil leggen, krijgt slechts de steun van zijn partijgenoten en de communis-
ten. De confessionelen wensen met het oog op de toekomstige publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie het beginsel van het gezamenlijk dragen van lasten

en verantwoordelijkheden niet te laten varen. le

Op drie punten geeft de regering weI toe aan de druk van het parlement.
Van de zijde van de sociaal-democraten wordt aangedrongen op een andere

verdeling van de premielasten voor de werkloosheidsverzekering. Het aandeel
van de overheid wordt te gering bevonden. Aangezien de overheid in belang-
rijke mate verantwoordelijk is voor de bestrijding van de conjuncturele
werkloosheid behoort zij niet een derde, zoals voorgesteld, maar de helft van
de lasten te dragen. Om eventuele nadelige gevolgen voor lonen en prijzen
te voorkomen, besluit het kabinet uiteindelijk aan deze wens tegemoet te
komen en bepaalt dat het Rijk de helft van de kosten van de werkloosheids-
verzekering op zich neemt. Behalve de CPN, die tegen elke bijdrage van de
werknemers is gekant, tonen alle partijen zich tevreden over deze wijziging
in de verdeling van de premies. Verder stuit het feit dat werknemers in de
landbouw, de kleine zelfstandigen en de DUW-arbeiders niet in de kring van
verzekerden zijn opgenomen op tegenstand. Vooral met het uitsluiten van
de DUW-arbeiders hebben de PvdA, de CPN, de ARP en de CHU moeite.
De ARP stelt een redactionele wijziging voor: DUW-arbeiders moeten onder
de werkingssfeer van de wet vallen, maar de wet moet ook mogelijkheden
tot uitzondering bieden. Joekes zwicht voor de parlementaire druk, maar
verlangt wel enige ruimte: in de regeling is geen plaats voor werknemers en
DUW-arbeiders die moeilijk plaatsbaar zijn of moedwillig geen beschikbare
arbeid aanvaarden. De Kamer stemt met dit compromis in. Op aandringen
van vele Tweede-Kamerleden wordt tot slot ook de inschakeling van de
vakorganisaties bij de uitvoering uitdrukkelijk in het wetsontwerp opgenomen.
Het oorspronkelijke wetsvoorstel biedt weliswaar ruimte voor de inschakeling
van de erkende vakbeweging bij de uitvoering van de verzekering ten behoe-
ve van de leden, maar stelt hiervoor geen wettelijke regels vast. Gezien de
goedkope wijze waarop de vakbeweging voor de oorlog de uitvoering van
de vrijwillige verzekering heeft verzorgd, is minister Joekes bereid het
wetsontwerp alsnog aan te passen.

151

De Tweede Kamer neemt het ontwerp op 30.juni  1949 met 62 tegen 7
stemmen aan. De communisten en de staatkundig-gereformeerden 4 tenimen
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tegen. De Eerste Kamer aanvaardt het wetsontwerp zonder hoofdeliike
stemming. Op 9 september 1949 wordt de Werkloosheidswet in  het Staats-
blad152 afgekondigd.153 Het streven is de wet in juli 1950 in werking te
laten treden. Maar reeds  in het voorjaar  van 1950 wordt duidelijk  dat  de
streefdatum niet wordt gehaald. Volgens minister Joekes kost de oprichting
van bedrijfsverenigingen meer tijd dan verwacht, is er onvoldoende inzicht
omtrent de premies die voor de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werk-
loosheidsfonds moeten worden opgebracht, bestaat er nog geen overeenstem-
ming over de dagenregeling in de landbouw- en tuinbouwsector en werkt
het vertragend dat de organisatie van de Werkloosheidswet de grondslag moet
vormen voor de toekomstige uitvoeringsorganisatie van de gehele sociale
verzekering. Het uitstel is bovendien toe te schrijven aan de economische
moeilijkheden als gevolg van de oorlog in Korea (195()-1953). Uiteindelijk

154treedt de Werkloosheidswet op  1 juli  1952 in werking.

5.6.         Conclusie

Overheidsoptreden in het belang van stabiele arbeidsverhoudingen

Aan het einde van de negentiende eeuw dient zich een nieuw uitgangspunt
inzake het socialezekerheidsbeleid aan: buiten de armenzorg om behoort de
overheid de werklozenzorg op zich te nemen teneinde de levensomstandighe-
den van werklozen te verbeteren en sociale gevaren te weren. Terwi.il de
oorzaken voor armlastigheid hoofdzakelijk in persoonlijke omstandigheden
worden gezocht, wordt de werkloosheid in toenemende mate als een maat-

schappelijk verschijnsel beschouwd. De activiteiten die in de eerste decennia
van de twintigste eeuw op nationaal niveau op het gebied van de werklozen-
zorg worden ondernomen, onderstrepen de definitieve scheiding van de
armenzorg en het terrein van de sociale verzekering. Het eindverslag van de
staatscommissie-Treub, de oprichting van het Koninklijk Nationaal Steun-
comite en de totstandkoming van de Noodregeling-Treub en de Werkloos-
heidsverzekeringsnoodwet geven uitdrukking aan de ontkoppeling van de
armen- en de werklozenzorg.

Diverse malen wordt op bi.ina identieke wi.ize een grondslag voor over-
heidsoptreden in het belang van de werklozen geformuleerd. Zo wenst de
staatscommissie-Treub de werkloze te beschermen voor 'inzinking van zi.in
arbeidskracht en bekwaamheid', stelt de KNS zich ten doel de werklozen
'het gevoel van eigen kracht en eigen waarde' niet te ontnemen, hecht de
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Noodregeling-Treub 'grote maatschappelijke waarde aan het gevoel van self-
help ter bestrijding van sociale gevaren die de arbeidersklasse bedreigen' en
dient de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet de werklozen niet alleen te
behoeden tegen armoede, maar ook tegen' inzinking, waardoor zij arbeidsge-
schiktheid en morele kracht inboeten'. Kortom, in bedekte termen wordt ter
afwering van sociale gevaren de instandhouding van de arbeidsreserve bepleit.
Van Doorninck, hoofdambtenaar van het Ministerie van Financien ten tijde
van het tweede kabinet-Colijn, formuleert deze gedachte tijdens de crisis van
de jaren dertig haarscherp: "Rechtsgrond voor de werkloozensteun is niet de
plicht der Overheid om zooveel mogelijk te zorgen dat niemand van honger
omkomt (dit is de taak der armbesturen), maar het algemeen belang, dat
gelegen is in de instandhouding tijdens de crisis van het productie apparaat.
(...) Alleen zij worden gesteund, die voor dat productie apparaat waarde bezit-
ten."tsR Ook het wetsontwerp van 1948, dat uiteindelijk wettelijk wordt
verankerd, stelt dat een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werk-
loosheid bi.idraagt tot stabiliteit in de arbeidsverhoudingen.

Verplichte werknemersverzekering en gedeelde premiebetaling

Door de hoog oplopende werkloosheid tijdens de Eerste Wereldoorlog en
de depressie van de jaren dertig bestaat algemene instemming over het feit
dat voor de aanpak van het werkloosheidsprobleem overheidsoptreden is
vereist. Weliswaar lopen de meningen over de stelselkenmerken de vorrn van

de regelgeving, de personenkring en de wijze vantinanciering uiteen, maar
de politieke en maatschappelijke discussie neemt geen heftige vormen aan.
De debatten over deze stelselkenmerken zijn reeds in de discussies ten
aanzien van de andere verzekeringen beslecht.

Wat betreft de zorm van de regelgeving staan aan het einde van de negentien-
de en het begin van de twintigste eeuw de opties stein versus verzekering
en verplichte versus vrijwillige verzekering centraal. Als tegenhanger van
de traditionele armenzorg winnen steunverlening en verzekering tegen werk-
loosheid aan betekenis. Gedurende de Eerste Wereldoorlog waagt de overheid
zich voor het eerst op dit terrein. Tijdens de crises van de jaren twintig en
dertig hanteert de overheid de optie van steun: de steunverlening wordt
beschouwd als een tiidelijke remedie tegen plotse calamiteiten. Duidelijk is
dat de verplichte verzekering vooralsnog weinig stein geniet. L.inge tild
wordt vastgehouden aan de mening dat het gezien de stand van de vakorgani-
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saties en de ontwikkeling van de vrijwillige verzekeringen niet opportuun
is een verplichte verzekering in het leven te roepen. Voor deze gedachte
bestaat tot aan het begin van de jaren twintig een breed draagvlak. De vrij-
willige verzekering wordt verdedigd door onder meer de staatscommissie-
Treub en het NVV-rapport van  1914. Ook opeenvolgende kabinetten onder-
steunen de vrijwillige verzekering, zoals blijkt uit achtereenvolgens de
Noodregeling-Treub, het Werkloosheidsbesluit  1917 en de Werkoosheids-
verzekeringsnoodwet  1919. De meerderheid  van de Nederlandsche  Werk-
loosheids-Raad geeft in  192 I  eveneens de voorkeur aan een werkloosheids-
verzekering op vrijwillige grondslag. In dit kader willen het NVV, het Bureau
voor de R.K. Vakorganisatie en het Algemeen Nederlandsch Vakverbond
evenwel toch uitdrukkelijk de mogelijkheid open laten voor de invoering van
een verplichte verzekering voor bepaalde bedrijven, met behulp van de
vrijwillige werkloosheidskas. Een opvatting die door de meeste leden van
de Nederlandsche Werkloosheids-Raad  in 1924 wordt gedeeld, aangezien
de meerderheid van de Raad zich ditmaal, met het oog op de naaste toe-
komst, uitspreekt voor invoering van een verplichte verzekering. Weliswaar
onder het voorbehoud dat de verplichting slechts geldt voor bedri ifstakken,
waarin reeds een groot aantal bedrijven vrijwillig is verzekerd. Op rege-
ringsniveau houdt de optie van een vrijwillige verzekering echter voorlopig
nog stand. Slotemaker de Bruine vraagt in de tweede helft van de jaren
twintig de Hooge Raad van Arbeid advies omtrent een werkloosheidsregeling,
waarin de vrijwilligheid inzake de toetreding tot de werklozenkassen van de
vakorganisaties gehandhaafd blijft.

Onder invloed van de economische malaise en de Tweede Wereldoorlog
veranderen de opvattingen betreffende de vorm vande regelgeving. Geduren-
de de crisis van de jaren dertig verwoorden de sociaal-democraten eli de
vrijzinnig-democraten hun onvrede over het vrijwillige karakter van de
werkloosheidsverzekering. Zij wijzen op de gebreken van het stelsel: het
geringe aantal uitkeringen, de korte uitkeringsduur en het onvermogen van
de werklozenkassen om in crisistijd aan hun verplichtingen te voldoen.
Desondanks gaat ook het voorontwerp van  1933,  van de hand van minister
Ruys de Beerenbrouck, uit van een vrijwillige verzekering. De Hooge Raad
van Arbeid laat zich positief over het voorontwerp uit, maar tekent weI aan
dat een meerderheid van de Raad in de wet de mogelijkheid wenst te openen
dat in die bedrijven waar de omstandigheden daartoe aanleiding geven, een
verplichte werkloosheidsverzekering in het leven wordt geroepen. Ofschoon
een ambtelijke werkgroep in  1936 de bestaande vrijwillige verzekering blijft
verdedigen,  gaat de regering  in 1938 overstag. Minister Romme erkent de
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tekortkomingen van de vrijwillige verzekeringen en stelt voor een verplichte
werkloosheidsverzekering in te voeren, omdat op deze manier de medewer-
king van al degenen die tot een bedrijfstak behoren, is gewaarborgd. De
Hooge Raad van Arbeid stemt hiermee in en vanuit mantschappelijke en
politieke hoek worden geen afwijzende geluiden gehoord. Ook na de Tweede
Wereldoorlog wordt in het wetsontwerp van 1948 gekozen voor een verplich-
te verzekering. Uit overwegingen van solidariteit en ter versterking van het
draagvlak van de verzekering, maar tevens als bijdrage aan de stabiliteit van
de arbeidsverhoudingen. Opnieuw roept het verplichte karakter van de verze-
kering nauwelijks weerstand op bij de politieke en maatschappelijke organi-
saties. Alleen de SGP stemt uit gewetensbezwaren tegen het wetsontwerp
inzake de verplichte werkloosheidsverzekering.

De keuzes met betrekking tot de personenkring staan in nauw verband met
het stelselkenmerk de vorm van de rege[geving Wanneer in de eerste decen-
nia van de twintigste eeuw de vrijwillige verzekering van overheidszijde
wordt ondersteund, houdt dit in dat slechts die arbeiders zijn verzekerd die
bij een werklozenkas zijn aangesloten. Ook de steunregelingen uit de jaren
twintig en dertig zijn selectief van aard: de overheidssteun beperkt zich tot
noodlijdende bedrijfstakken en tot personen die niet in hun noodzakelijk
levensonderhoud kunnen voorzien. Het Landelijk Werkloozen Strijd Comita
maakt zich  in  1933 als eerste organisatie sterk voor een uitbreiding  van de
ondersteuning tot alle werklozen en gelijkstelling van georganiseerden met
ongeorganiseerden. Pas in het voorontwerp van Romme, waarin de minister
een verplichte werkloosheidsverzekering voorstelt, worden alle arbeiders die
in dienst van een onderneming werkzaam zijn in de verzekering opgenomen.
De commissie-Van Rhijn is dezelfde mening toegedaan en heeft daarnaast
voor de zelfstandigen een zogenaamde scholingsuitkering in gedachten. De
Stichting van de Arbeid gaat nog een stap verder: zij wenst in de toekomst
ook bepaalde groepen van (kleine) zelfstandigen onder de verplichte verze-
kering te brengen. De Werkloosheidswet behelst uiteindelijk een verplichte
werknemersverzekering, waarin door protest van de zijde van de PvdA, de
ARP, de CHU en de CPN onder bepaalde voorwaarden een plaats is inge-
ruimd voor DUW-arbeiders.

Het stelselkenmerk de wi/ze van financiering keert in het debut over de
werkloosheidsverzekering regelmatig terug. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
neemt de overheid steeds meer verantwoordelijkheid voor de financiering
van de ondersteuning op zich. Tegen het einde van de oorlog ziin de meeste
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fondsen van het KNS van particulier bezit overgeheveld naar de staat. In de
daaropvolgende .iaren wordt via de Noodregeling-Treub, de Werkloosheids-
verzekeringsnoodwet en de steunmaatregelen ten tijde van de crises van de
jaren twintig en dertig het aandeel van de overheid ten aanzien van de finan-
ciering van de werkloosheidsverzekering en de steunverlening verder uitge-
bouwd. De financiering van de werkloosheidsverzekering is niet langer
slechts een aangelegenheid van de werkiozenkassen en de gemeenten, maar
evenzeer van de rijksoverheid. In 192 I legt minister Aalberse de Nederland-
sche Werkloosheids-Raad de vraag voor of ook van de werkgevers een
bijdrage in de werkloosheidsuitkeringen kan worden verlangd. De werkge-
versleden van de Raad reageren afwijzend, de arbeidersorganisaties positief.
Aan het einde van de jaren twintig vraagt minister Slotemaker de Bruine zich
op zijn beurt af of de werkgevers tot een bijdrage aan de werkloosheidsverze-
kering kunnen worden verplicht, ook voor arbeiders die niet zijn verzekerd.
De Hooge Raad van Arbeid vindt dit onredelijk. Omdat opeenvolgende minis-
teries de overheid en de industrie wegens de onzekere tiidsomstandigheden
niet verder willen belasten, wordt de invoering van de werkloosheidsverzeke-
ring op de lange baan geschoven.

Intussen blijven met name de sociaal-democraten, de communisten en
enkele werknemersorganisaties hun eisen stellen ten aanzien van de wijze
vanfinanciering.Zo wenst het NVV rechtstreekse financiering van het Rijk
en de gemeenten aan de centrale werkloosheidskassen. De vakcentrale spreekt
van een Rijkswerkloosheidsfonds. Voorts dringen het NVV, het CNV en de
SDAP aan op de totstandkoming van een crisisfonds, dat met behulp van
de werkgevers, het Rijk en de werklozenkassen in crisistijd steun verleent.
Het NAS eist dat de kosten van de uitkeringen ten laste worden gebracht van
'het kapitaal en de ondernemingen' en het Landelijk Werkloozen Strijd
Comitd ( 1933) verlangt steunuitkeringen zonder premiebetaling door de arbei-
ders op 'kosten van de bourgeoisie'. Weliswaar neemt Ruys de Beerenbrouck,
tot genoegen van de Hooge Raad van Arbeid, in zijn voorontwerp van  1933
het idee van een crisisfonds over, maar zijn opvolger Slotemaker de BruYne
laat een verdere behandeling van het voorontwerp achterwege. Volgens
laatstgenoemde minister is het vanwege de economische omstandigheden niet
mogelijk om het Rijk, de gemeenten en het bedrijfsleven nog meer te belas-
ten. De optie van een Rukswerklozenkas komt terug in het voorontwerp van
minister Romme, die van oordeel is dat de overheid in crisistijd financiele
verantwoordelijkheid voor de werkloosheidsverzekering behoort te dragen.
Volgens Rommes voorontwerp moeten in geval van normale werkloosheid
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de werkgevers de premies opbrengen, die zij voor de helft kunnen verhalen
op de arbeiders.

In   1948 acht minister Drees de economische omstandigheden dermate
gunstig dat een werkloosheidsverzekering tot stand kan worden gebracht.
Aangezien de werkloosheid gedeeltelijk afhangt van het beleid van de onder-
nemers is in de ogen van Drees een verplichte bijdrage van de werkgevers
gerechtvaardigd. In navolging van de ideeen van de Stichting van de Arbeid
worden in het wetsontwerp van  1948 de kosten van de werkloosheidsverzeke-
ring verdeeld over de werkgevers, de werknemers en de overheid. Maar
terwijl de Stichting van de Arbeid voorstelt ook de wachtgeldverzekering
te laten bekostigen door de werkgevers, de werknemers en de overheid, moet
deze verzekering volgens het kabinet-Beel door de sociale partners gezamen-
lijk worden opgebracht. De VVD toont haar ontevredenheid over de lasten
waarmee het bedrijfsleven wordt opgezadeld, terwijl de communisten en de
sociaal-democraten niet te spreken zijn over het feit dat de arbeiders ook mee
moeten betalen aan de wachtgeldverzekering. Ten aanzien van de werk-
loosheidsverzekering mag van de CPN overigens ook geen bijdrage van de
arbeiders worden gevergd. Daarnaast zijn de sociaal-democraten van oordeel
dat de overheid een groter deel van de lasten van de werkloosheidsverzeke-
ring voor haar rekening dient te nemen. De regering willigt deze wens in en
bepaalt dat het Rijk de helft van de kosten van de werkloosheidsverzekering
draagt. Dit besluit wordt alleen door de communisten bestreden.

Politieke en maatschappelijke context

De discussie over de werkloosheidsverzekering leert dat er een grote mate
van consensus bestaat over de invulling van de stelselkenmerken van deze
verzekering. Zelfs het innemen van nieuwe standpunten levert weinig discus-
sie op. Zo ontmoet de overstap van een vrijwillige naar een verplichte verze-
kering weinig weerstand. Het feit dat reeds in de debatten over de onge-
val len- en ziekteverzekering en de invaliditeits- en ouderdomsverzekering
de meningsverschillen met betrekking tot diverse stelselkenmerken zijn
beslecht, draagt in belangrijke mate aan deze consensus bij. Uitgedrukt in
termen van het maatschappelijk project, en meer specifiek in termen van de
staats-component oftewel de ordeningsprincipes, staat in de discussie over
de werkloosheidsverzekering het subsidiaire ordeningsprincipe centraal.
Zowel de confessionelen als de liberalen en de sociaal-democraten stellen
de groepsverantwoordelijkheid op de eerste plaats en pleiten ten aanzien van
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de vorm van de regelgeving aanvankelijk voor een vrijwillige verzekering.
Pas als de associatieve solidariteit, in dit geval de werklozenkassen van de
vakbeweging, in gebreke blijft, ontstaat een breed politiek draagvlak voor
de optie van verplichte verzekering. De keuze voor een verplichte verzekering
leidt ertoe dat alle arbeiders in dienst van een onderneming in de personen-
kring worden opgenomen. De subsidiaire optie is ook terug te vinden in het
stelselkenmerk de wijze van financiering. In de Werkloosheidswet is de
premieverdeling hoofdzakelijk gebaseerd op onderlinge solidariteit: het
merendeel van de premies van de wachtgeld- en de werkloosheidsverzekering
moet door werkgevers en werknemers gezamenlijk worden opgebracht, de
overheid levert alleen een bijdrage aan de werkloosheidsverzekering. Inzake
de premieverdeling tekent zich overigens geen algemene consensus af. De
liberalen vinden de lasten voor het bedrijfsleven te zwaar, de communisten
zijn van oordeel dat van de arbeiders geen bijdrage kan worden verlangd.
Ook met betrekking tot het stelselkenmerk de organisatie staat het subsidiaire
ordeningsprincipe, en daarmee het 'zelfdoen', voorop: de uitvoering van de
verzekering is in handen van de bedrijfsverenigingen, opgericht door werkge-
vers- en werknemersorganisaties, terwijl ook de vakorganisaties kimnen
worden ingeschakeld.

In tegenstelling tot het verloop van de discussies inzake de ongevallen- en
ziekteverzekering en de invaliditeits- en ouderdomsverzekering speelt de
politieke en maatschappelijke context, in termen van strategie, tactiek, strijd,
samenwerking en compromissen, nauwelijks een rol van betekenis bij de
besluitvorming omtrent de werkloosheidsverzekering. Waar in de eerdere
debatten de verschillende ordeningsprincipes lijnrecht tegenover elkaar staan
en een andersgezind kabinet veelal met een nieuw ontwerp komt, wordt in
de discussie over de werkloosheidsverzekering hoofdzakelijk de subsidiaire
optie uitgedragen en levert het werkloosheidsdebat naast een noodregeling
en een noodwet slechts twee voorontwerpen en den wetsontwerp op. Het
zwaartepunt van de discussies over de andere verzekeringen valt dan ook
in een periode waarin confessionele en (progressief-)liberale kabinetten elkaar
opvolgen, meerderheden in beide Kamers wisselen, een scheidslijn bestaat
tussen conservatieve en progressieve vieugels en de politieke partijen zijn
verdeeld langs de lijnen van de antithese. Van een dergelijke politieke blok-
kade is geen sprake meer, wanneer in het interbellum en viak na de Tweede
Wereldoorlog de hoofdlijnen voor de definitieve regeling van de werkloos-
heidsverzekering worden uitgestippeld. In het interbellum bestendigen de
confessionelen hun hegemonie op politiek en maatschappelijk terrein. De
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Werkloosheidswet komt uiteindelijk tot stand onder het rooms-rode kabinet-
Beel en het ministerie-Drees/Van Schaik. In beide kabinetten nemen de ka-
tholieken een dominante positie in.

Na de Eerste Wereldoorlog raakt het debat over de werkloosheidsverzekering
verweven met de crisispolitiek en maken beide debatten bovendien deel uit
van de discussie over de maatschappelijke ordening. Meer nog dan bij de
crisispolitiek of de strijd om de invulling van het socialezekerheidsbeleid
treden in deze discussie over de ordening van de samenleving de diverse

ordeningsprincipes duidelijk naar voren. Net als in de ordeningsdiscussie
speelt in de debatten over de crisispolitiek en de werkloosheidsverzekering
de functionele component van het maatschappelijk project, die betrekking
heeft op de wijze waarop de staat in de samenleving intervenieert, een
belangrijke rol.

Tijdens de crisis van de jaren twintig schrijven de confessionele kabinet-
ten-Ruys de Beerenbrouck de overheid vooral een regulerende functie voor:
selectieve en incidentele steunmaatregelen worden in het leven geroepen. Bij
het uitbreken van de economische malaise in de jaren dertig grijpt het derde
kabinet-Ruys de Beerenbrouck op de steunverlening terug. Deze vorm van
crisispolitiek wordt ondersteund door de werkgevers en conservatieve kringen,
en wordt kritisch bejegend door de communisten, de sociaal-democraten, de
vakbeweging, de Nederlandsche Bond voor Werkverschaffing en de Neder-
landsche Werkloosheids-Raad. De tegenstanders vragen om een actievere

opstelling van de overheid. Zo dringen de vakcentrales bij de overheid aan
op een zogenaamde welvaartspolitiek. Hierbij wordt onder meer gedacht aan
het  bevorderen van 'Nederlands Fabrikaat', het verstrekken van goedkope
energie, verlaging van vaste lasten, het verbeteren van de infrastructuur,
uitbreiding van vakopleidingen en het uitvoeren van cultuur-werken in de
werkverschaffing. 156 C)ok binnen de RKSP en zelfs de ARP gaan stemmen

op voor een actieve handels- en industriepolitiek.
In navolging van de kabinetten onder leiding van Ruys de Beerenbrouck

zien ook de kabinetten-Colijn in hoofdzaak een regulerende functie voor de
overheid weggelegd. Colijns crisispolitiek bestaat voornamelijk uit bezuini-
gingen en een verlaging van de steun en de lonen. Onder druk van de katho-
lieken zoekt het kabinet-Colijn II naar mogelijkheden tot een actievere

aanpak. Zo wordt het Werkfonds (1934) in het leven geroepen om een bijdra-
ge te leveren aan de bestrijding van de werkloosheid. Het Werkfonds loopt
evenwel op een mislukking uit. Nieuwe aanzetten tot een actievere werk-
loosheidspolitiek volgen van sociaal-democratische en katholieke zijde. In

252



dit kader lanceren SDAP en NVV het Plan van de Arbeid (\ 935): de staat
dient zich actief in te zetten bij de beheersing en ordening van de samenle-
ving teneinde ingrijpende veranderingen op sociaal-economisch gebied te
bewerkstelligen. Het Plan staat verder een actieve bestrijding van de werk-
loosheid via de uitvoering van openbare werken voor. Aan het einde van de
jaren dertig maakt ook de RKSP, onder aanvoering van minister Romme,
zich sterk voor een actieve werkgelegenheidspolitiek bij de werkverruiming
en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Een meer actieve werkgelegen-
heidspolitiek staat eveneens op de programma' s van de politieke partijen voor
de eerste naoorlogse verkiezingen. Maar na de fase van wederopbouw en
onder gunstige economische omstandigheden neemt de KVP, die sinds  1946
een belangrijke positie binnen de kabinetten inneemt, het standpunt in dat
de overheid haar actieve opstelling bij het ordenen van de economie en de
samenleving dient te matigen.
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Intermezzo (1950-1975)

In het overgrote  deel  van de periode tussen  1950 en  1975  is er sprake  van
economische groei. De basis voor deze groei wordt in de eerste jaren na de
Tweede Wereldoorlog gelegd. De fase van wederopbouw en herstel vraagt
om een ordenend optreden van de overheid ten aanzien van het sociaal-
economisch leven. Van overheidszijde wordt het Nationaal Welvaartsplan
ontworpen, het Centraal Planbureau opgericht en een geleide loon- en prijspo-
litiek gevoerd. Het actieve overheidsbeleid blijkt echter slechts van tijdelijke
aard.  Met name de  KVP, die sinds  1946 een sleutelrol binnen achtereenvol-
gens de rooms-rode samenwerking en de confessioneel/liberale ministeries
vervult, is van mening dat na de periode van opbouw en herstel de overheid
haar actieve opstelling ten aanzien van het sociaal-economisch leven dient
te matigen en haar taken aan de sociale partners moet overdragen. Het Cen-
traal Economisch Plan en de diverse industrialisatienota' s spreken niet langer
van een versterking van de rol van de overheid binnen het sociaal-econo-
misch leven.  Door de jaren heen blijft de strekking  van  de  nota' s onveran-
derd: het particulier initiatief wordt gestimuleerd, de overheid beschikt over
een subsidiaire taak. Wel draagt de tweede industrialisatienota, van september
1950, een nieuw element aan, namelijk een regionaal industrialisatiebeleid.
Ook dit beleid heeft een voorwaardenscheppend en stimulerend karakter.'

In deze naoorlogse periode zetten de confessionele politieke partijen,
de werkgeversorganisaties en de confessionele vakbonden, de KAB en het
CNV, de toon binnen het debat over de maatschappelijke ordening en de
inrichting van de verzorgingsstaat. In de praktijk verwerft het stelsel van
sociale zekerheid  in de jaren 1950-1975 een vooraanstaande plaats binnen
het maatschappelijk leven en bepaalt in belangrijke mate de contouren van
de verzorgingsstaat. Het tijdvak staat voor een expansieve periode van de
Nederlandse sociale politiek en de komst van de moderne verzorgingsstaat.



Economische groei en stagnatie

De  fase van wederopbouw en herstel  gaat rond  1950  over in economische
groei  die tot 1970 aanhoudt. De versnelling van de economische groei vindt
in het bijzonder in de jaren vijftig en zestig plaats. In het begin van de jaren
zeventig treedt een vertraging op, die in de jaren 1973-1975  zel fs uitmondt
in een economische achteruitgang. Voordat deze omslag zich aandient, is
slechts sprake van een beperkt aantal kortstondige en milde fluctuaties in de
conjunctuur: de Koreacrisis in 1950-1951, de bestedingsbeperking in 1957-
1958 en de lichte kentering in de conjunctuur in 1965-1966. De groei van
het bruto nationaal product bedraagt  in de jaren 1950-1960 jaarlijks gemid-
deld 4,9 procent  en  in de periode 1960-1970 gemiddeld 5 procent  per jaar.
Vanuit historisch perspectief een uitzonderlijk hoge groei:  voor de periode
1922-1938 ligt het cijfer op 2,1 procent per jaar.2

De absolute bevolking loopt  op  van 9,3 miljoen   in   1945  naar   11,6
miljoen inwoners  in  1960.  In  1975  telt de Nederlandse bevolking  13,7  mil-
joen  personen.3  Na 1947 neemt de beroepsbevolking  in de landbouw  dras-
tisch af en treedt er een verschuiving op naar de nijverheid, maar bovenal
de dienstensector.4 Ligt het werkloosheidscijfer, uitgedrukt in procenten van
de loonafhankelijke beroepsbevolking, in 1938 nog boven de veertien procent,
na de bevrijding schommelt dit percentage jarenlang tussen de 66n en drie
procent. Een uitzondering hierop vormt  1964  met 0,9 procent  en  in  meer
negatieve zin vallen de jaren   1951- 1953,   1958 en 1974-1975 buiten   de

aangegeven marge. Pas in  1976 komt het werkloosheidspercentage voor het
eerst na de Tweede Wereldoorlog boven de vijf procent uit.5

Onder gunstig economisch tij maakt de Nederlandse sociale politiek een
explosieve ontwikkeling door. Zo wordt na de Tweede Wereldoorlog het
aantal socialezekerheidsregelingen fors uitgebreid: van de Noodwet Ouder-
domsvoorziening  in   1947, de eerste volksverzekeringen  in de jaren vijftig
tot en met de Algemene Bijstandswet in  1963, het sluitstuk van de sociale
zekerheid. Tegelijkertijd stijgen de uitgaven voor sociale politiek tussen  1950
en  1975  in  een zeer hoog tempo. In termen  van het aandeel  aan het Bruto
Binnenlands Product (BBP) nemen de publieke uitgaven toe van 30,4 procent
in   1949  naar 34,9 procent  in   1962. De sociale uitgaven stijgen  in  deze
periode van  13,1 naar 19,8 procent van het BBP. Tussen  1962 en 1975 neemt
de stijging van de publieke en sociale uitgaven explosieve vormen aan. In
dit tijdvak stijgen de publieke uitgaven als aandeel van het BBP van 34,9
procent naar 54,2 procent en de sociale uitgaven van 19,8 procent naar 37,0
procent. De enorme groei van de uitgaven voor sociale politiek en sociale
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zekerheid gaat samen met een aanzienlijke toename van het aantal uitkerings-
gerechtigden. Het totale aantal uitkeringsontvangers loopt op van bijna
500.000  in  1950,  via 1,2 miljoen  in  1960 en 2,1 miljoen  in   1970  naar  2,6
miljoen personen in 1975.6

Toenemende spanningen binnen rooms-rode samenwerking

Evenals het ministerie-Drees/Van Schaik bestaat het kabinet-Drees I (1951-
1952) uit KVP, PvdA, VVD en CHU. Omdat de Korea-oorlog een beste-
dingsbeperking noodzakelijk maakt, twist het kabinet over de vraag op welke
wijze de lonen en prijzen moeten worden beheerst. De PvdA acht een tijdelij-
ke prijsstop noodzakelijk. Deze maatregel moet uitmonden in een stelsel van
prijsbeheersing, met name voor goederen die voor de kosten van het levens-
onderhoud van belang zijn. De katholiek Van den Brink, minister van Econo-
mische Zaken, kiest echter voor een globale prijspolitiek, waarbij de moge-
lijkheden worden beperkt om loonsverhogingen in de prijzen door te bereke-
nen.7

Het PvdA-rapport De weg naar vrtjheid, dat  in 1951 verschijnt, accentu-
eert de tegenstellingen binnen het kabinet over de sociaal-economische
politiek. Het rapport maakt opnieuw duidelijk dat de sociaal-democraten veel
verder willen gaan met ingrijpen van de overheid dan de andere partijen
wenselijk vinden. In dit PvdA-rapport worden de hervormingsideeen van het
beginselprogram  van   1947  in een sterk plansocialistische richting uitge-
werkt.HIn De weg naar vrijheid geeft de Plancommissie van de PvdA de
volgende doelstellingen aan: bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil
en redelijke verdeling van het inkomen; geen machtsuitoefening zonder
verantwoordingsplicht en geen grotere machtsconcentratie dan voor de
vervulling van de gestelde taken onmisbaar is; gelijke kansen voor eenieder
tot ontplooiing van de persoonlijkheid in de gemeenschap; opbouw van een
in de gemeenschap gewortelde cultuur en opbouw van een geordende interna-
tionale gemeenschap.' Met De weg naar vrijheid tekent zich een koerswijzi-
ging binnen de sociaal-democratie af: de doelstellingen moeten binnen het
raam van de kapitalistische productiewijze worden verwezenlijkt.  In  1952
publiceert het NVV een rapport van gelijksoortige strekking, het Weivaarts-
plan van het NVV:0 Onder deze omstandigheden wakkert het verzet tegen
de  samenwerking  met  de  PvdA in katholieke kring  aan."
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De  verkiezingen  van 25 juni 1952 maken  van  de PvdA de grootste fractie
in  de Kamer. Drees vormt zijn tweede kabinet (1952- 1956), bestaande  uit
PvdA, CHU,  ARP en KVP. 12 In de troonrede  van 1952 plaatst de regering
de werkgelegenheidspolitiek in het centrum van het sociaal-economisch beleid
en spreekt zich uit voor overheidsparticipatie in de investeringen en een
voortzetting van de industrialisatie-politiek. 13 In deze kabinetsperiode blijkt
het systeem van (centrale) loonbeheersing onhoudbaar. Onder gunstige
economische omstandigheden vindt in 1954 de eerste welvaartsronde plaats,
in  1956 de eerste gedifferentieerde loonronde. I 4

Niet alleen de winst van de PvdA bij de verkiezingen van  1952, maar
ook het succes van de Katholieke Nationale Partij leidt tot grote bezorgdheid
in katholieke kring. Onder aanvoering van Welter maken behoudende katho-
lieken zich eind  1948 van de KVP losts en vormen de Katholieke Nationale
Partij. De partij, die twee zetels behaalt, verzet zich tegen de rooms-rode
samenwerking en de Indonesie-politiek  van het kabinet-Beel  ( 1946- 1948)
Naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen wordt aangedrongen op duide-
lijke stellingname voor een katholieke eenheid, ook op staatkundig terrein.
Met als resultaat het bisschoppelijk mandement De katholiek in het openbare
leven van deze tijd, uitgeschreven op I mei 1954.16 In dit schrijven pleit
het episcopaat voor een sterkere invloed van katholieke maatschappelijke en
politieke organisaties om het christelijke karakter van de publieke sfeer te
waarborgen en versterken:7 Van de 'onchristelijke' stromingen, zoals het
liberalisme, humanisme, socialisme en communisme, wordt een "toenemende
onkerkelijkheid, godsdienstloosheid en als gevolg daarvan verzwakking en
verval van zedelijke normen" gevreesd.18 De aanval op de socialistische
verenigingen is ongemeen fel: "Want al tracht het Socialisme in Nederland
zich ook los te maken van het loutere materialisme, de meeste socialisten
komen in hun levensbeschouwing niet verder dan het Humanisme of het
religieus Socialisme. Hoe het zij, men kan gerust zeggen, dat het Socialisme
in ons land nog ver af staat van het christendom. (...) Als Bisschoppen en
geestelijke herders moeten Wij trachten vooruit te zien en waakzaam te
blijven voor het behoud van het godsdienstig leven van onze gelovigen, niet
het minst van de Ons dierbare katholieke arbeiders. Wij blijven daarom van
oordeel, dat het voor een katholiek ongeoorloofd is lid te zijn van socialisti-
sche verenigingen, zoals het N.V.V. en de daarbij aangesloten verenigingen,
of regelmatig socialistische vergaderingen te bezoeken, regelmatig de socialis-
tische pers te lezen of regelmatig de V.A.R.A. te beluisteren.""l Aansluiting
bij een van de socialistische en communistische organisaties wordt gestraft
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met onthouding van de sacramenten. Op een lidmaatschap van de PvdA, dat
sterk wordt ontraden, rust een dergelijke straf niet. 2()

Hoewel het besluit van de bisschoppen een herhaling vormt van een
eerder verbod voor de katholieken om lid te worden van het NVV21, wekt
het mandement grote beroering. De KAB en de KVP zijn weinig gechar-
meerd van de interventie van het episcopaat. De KVP ziet het voortbestaan
van de rooms-rode samenwerking in gevaar komen. Het NVV is gegriefd
en beledigd. Gegriefd door de beschuldiging dat het bijdraagt tot verval van
zedelijke normen en ontkerstening. Beledigd door het feit dat het vakverbond
bij de onchristelijke stromingen wordt geschaard. De indeling van de PvdA
tot de niet-christelijke organisaties is ook de sociaal-democraten een doorn
in het oog. De PvdA laat het echter bij demonstratieve protesten en zet de
samenwerking met de KVP niet op het spel. Alhoewel de spanningen tussen
de KVP en de PvdA wel hoog oplopen.22 Pas in 1965 trekken de bisschop-
pen het verbod voor de katholieken op het lidmaatschap van het NVV daad-
werkelijk in. 23

Bij de verkiezingen  van  13 juni 1956 boeken zowel  de  PvdA  als  de  KVP
winst.24 Ondanks de groeiende spanningen tussen katholieken en sociaal-
democraten houdt de KVP vast aan samenwerking met de PvdA. Alternatie-
ven zijn dan ook nauwelijks voorhanden. Een rechts kabinet van de drie
confessionele partijen is niet mogelijk, alleen al omdat de CHU er weinig
voor voelt. En bij een bondgenootschap met de VVD vreest Romme voor
een te sterke polarisatie ten opzichte van de PvdA. Bovendien is het moeilijk
verdedigbaar dat de grootste partij, de PvdA, in de oppositie wordt gehouden.
Opnieuw wordt een confessioneel/sociaal-democratisch kabinet geformeerd:
KVP,  ARP,  CHU  en PvdA vormen het derde ministerie-Drees  ( 1956-
1958).25 Het kabinet slaagt er niet in de steun van het parlement te verwer-
ven en gaat als extra-parlementair kabinet aan de slag. De rooms-rode samen-
werking loopt op haar einde.26

In zijn regeringsverklaring waarschuwt Drees voor overspannen econo-
mische verwachtingen en houdt vervolgens een pleidooi voor loondifferentatie
met beheersing van de lonen.27 Als gevolg van de verslechterde economi-
sche situatie legt het kabinet op  15 februari  1957 een Nota in:.ake heperking
van bestedingen aan de Tweede Kamer voor. Deze nota dient zowel de beste-
dingen van de overheid als van de particulieren en het bedrijfsleven aan
banden te leggen. De gespannen relatie tussen de katholieken en Soci tal-
democraten komt vooral tot uitdrukking in de discussies over het terugdringen
van de overheidsuitgaven.18 Na een forse nederlaag bij de provinciale ver-
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kiezingen van  1958 en een conflict over een wetsontwerp, waarin een aantal

belastingmaatregelen wordt voorgesteld, verlaten de sociaal-democraten in
1958 het kabinet. Met het 'zaakwaarnemerskabinet'-Beel (1958-1959) komt
een definitief einde  aan de 'brede-basis-politiek'.29 Van dit ministerie-Beel
II maken KVP, ARP en CHU deel uit.N

Samenwerking tussen confessionelen en liberalen op regeringsniveau

Tijdens de verkiezingen van 12 maart 1959 behoudt de KVP haar zetelaantal.
De sociaal-democraten verliezen twee zetels, de VVD behaalt een winst van
zes zetels.31 Op basis van deze verkiezingsuitslag vormen de confessionelen

(KVP, ARP, CHU) tezamen met de liberalen (VVD) het nieuwe kabinet, met
de katholiek De Quay als minister-president (1959-1963). Het is het eerste
naoorlogse confessionele/liberale kabinet.32 Terugblikkend op de fase van
'brede-basis-politiek' komt De Quay in zijn regeringsverklaring tot de conclu-
sie dat een "vruchtbaar samengaan" slechts mogelijk is indien naast de

politieke bereidheid voldoende overeenstemming van inzicht bestaat over de
hoofdlijnen van het te voeren beleid, ook nadat de verhoudingen in de loop
der jaren aanzienlijk zijn gewijzigd. In de woorden van De Quay: "De verbre-

ding van de in 1946 gelegde basis in de loop der daaropvolgende jaren bracht

vanzelfsprekend mee, dat ook de inzichten der nieuwe partners zich deden

gelden. Daarenboven ontwikkelde zich in de jaren na 1946 geleidelijk een
meer normale toestand, welke niet langer noopte tot een ingrijpen der Over-
heid in de mate, waarover tijdens de eerste na-oorlogse jaren geen, althans

gering, verschil van inzicht bestond, gezien het uitzonderlijk karakter der

periode. De verschillen in zienswijze omtrent aard en omvang der overheids-
taak traden als gevolg hiervan meer en meer aan de dag."33 De Quay be-
klemtoont voorts het belang van de individuele vrijheid en verantwoordelijk-
heid: "Het is de overtuiging van de Regering, dat een essentiele voorwaarde
voor een goede samenleving is gelegen in de eerbiediging en de bevordering
van de vrijheid van de menselijke persoon en van zijn persoonlijke en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, uiteraard onder erkenning van de eigen
verantwoordelijkheid van de in het maatschappelijk verkeer optredende
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instituties."34 Daarnaast noemt de

minister-president de erkenning van de grote betekenis van het gezin als kern
der samenleving als een van de belangrijkste uitgangspunten van het rege-
ringsbeleid.35
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Op  25 juni 1959 presenteert het kabinet-De  Quay  de  in de regerings-
verklaring aangekondigde Nota inzake enkele hoofdpunten van het sociaal-
economisch beleid in de naaste toekomst. Minder staat en meer eigen verant-
woordelijkheid, luidt de strekking van de nota. Om een nieuwe verstoring
van het evenwicht tussen bestedingen en middelen te voorkomen, kondigt
de regering een aantal maatregelen ter verlichting van de overheidsuitgaven
aan. Ook stelt het kabinet een stelsel van vrijere loon- en prijsvorming in
het vooruitzicht. Het naoorlogse economisch herstel vordert zodanig dat de
noodzaak tot het sterke overheidsingrijpen in lonen en prijzen komt te verval-
len.36 Daarnaast "heeft de ervaring van jarenlange opbouwende samen-

werking tussen werkgevers en werknemers enerzijds en van het georganiseer-
de bedrijfsleven met de Overheid anderzijds geleerd, dat groter vertrouwen
in het verantwoordelijkheidsbesef van het bedrijfsleven, waar het gaat om
de nationale zaak - in dit geval met name om ons prijspeil, onze uitvoer en
onze werkgelegenheid -, gerechtvaardigd is. Het meest doelmatige middel
om de in ons volk werkzame krachten tot gelding te doen komen ten behoeve
van de economische toestand van ons land, is juist het toekennen van een
zo groot mogelijke plaats aan het eigen inzicht en de verantwoordelijkheid
van hen, die in de eerste plaats deze toekomst zullen moeten verwezenlij-
ken.',37 Liberale en confessionele politici ondersteunen deze regeringspoli-
tiek. De PvdA heeft grote moeite met de nieuwe politieke koers en betreurt
het dat de overheid belangrijke herverdelende instrumenten uit handen geeft.
Het streven naar een vrijere loonvorming wordt onderschreven door de
confessionele werkgevers en werknemers binnen de Sociaal-Economische
Raad. De ondersteuning van de geleide loonpolitiek door het NVV wordt
minder krachtig dan die van de PvdA.38

De economie ontwikkelt zich in het begin van de jaren zestig gunstig.
De  troonrede  van 1960 constateert: "De produktie  en de werkgelegenheid
zijn in een snel tempo toegenomen en bevinden zich thans op een hoger peil
dan ooit tevoren; ook de betalingsbalans vertoont op dit ogenblik een bevredi-
gend beeld. De gestegen welvaart is ten goede gekomen aan brede lagen van
ons volk; bij een nagenoeg gelijkblijvend prijspeil kon een aanzienlijke

verbetering tot stand worden gebracht in de lonen, andere arbeidsvoorwaarden
en sociale uitkeringen. Daarbij laten ook de investeringen - zo belangrijk voor
de toekomstige werkgelegenheid en welvaart - een verdere toeneming zien.
Dat deze ontwikkeling tot dusverre zonder noemenswaardige prijsstijgingen
kon plaatsvinden is in het bijzonder te danken aan de medewerking die de

Regering bij het loon- en prijsbeleid van werkgevers en werknemers heeft
ondervonden."3' Twee jaren later bevat de troonrede de volgende passage:
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"De economische bedrijvigheid in ons land handhaaft zich nog steeds op
„4()

hoog niveau. De verkiezingen  van 1963 bezorgen de sociaal-democraten
en de liberalen respectievelijk een verlies van vijf en drie zetels. Opnieuw
wordt een confessioneel/liberaal kabinet (KVP, ARP, CHU en VVD) gefor-
meerd.4' Dit kabinet-Marijnen (1963-1965) zet het sociaal-economisch be-
leid van het ministerie-De Quay voort.42

Na de val van het kabinet-Marijnen treedt onder druk van de progressieve
vleugel binnen de KVP een nieuwe confessioneel/sociaal-democratische
coalitie (KVP, PvdA en ARP) aan, onder leiding van de katholieke minister-
president Cals (1965-1966).41 Volgens de regeringsverklaring moet worden
bevorderd dat "over de gehele linie en op alle terreinen van het politieke,
economische, sociale en culturele leven een gezonde volksinvioed werkzaam
kan zijn".44 Het kabinet-Cals koerst aan op een sturende en stimulerende
rol van de overheid inzake industrialisatie, onderwijs, woningbouw, gezond-
heidszorg en sociale zekerheid. Daarnaast wordt beloofd maatregelen te
treffen ter voorbereiding van een meerjarig beleidsplan voor de economische
ontwikkeling op langere termijn.45 Hoewel het kabinet ernaar streeft om
de overheidsuitgaven te laten achterblijven bij de groei van het nationaal
inkomen, wordt een belangrijke kanttekening bij dit uitgangspunt geplaatst.
"Daargelaten het oordeel omtrent de absolute hoogte der overheidsuitgaven
is intussen wel gebleken, dat aan de nagestreefde gedragslijn voor het accres
niet altijd strikt kan worden vastgehouden. In de laatste jaren is het steeds
duidelijker geworden, dat zonder een tijdelijk grotere toeneming van bepaalde
rijksuitgaven geen oplossing mogelijk is voor enkele knelpunten, die juist
terwille van de toekomstige groei van het nationale inkomen moeten worden
weggenomen en die anders niet alleen de toekomstige welvaartsgroei, maar
ook het gehele welzijn van ons volk bedreigen. Deze knelpunten zijn (...)
het gevolg van het samengaan van een voortdurend sterke bevolkingstoene-
ming en een krachtige welvaartsstijging, die grote eisen stellen aan talrijke
gemeenschapsvoorzieningen.

„46

Het financieel-economisch beleid leidt tot grote onrust binnen de rege-
ringscoalitie. Tijdens de algemene politieke en financiele beschouwingen over
de rijksbegroting 1967 brengt de KVP'er Schmelzer zijn bezwaren over de
sterke toename van de overheidsuitgaven onder woorden. Met een motie
dringt Schmelzer aan op een meer terughoudend overheidsbeleid: "De Kamer,
Gehoord de Algemene Politieke en Financiele Beschouwingen over de
Rijksbegroting  1967, van mening, dat in het voorgenomen financieel- econo-
misch beleid meer waarborgen moeten worden gelegd voor een evenwichtige
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groei en tegen verdergaande geldontwaarding en werkloosheid, spreekt als
haar overtuiging uit,  dat mede met het oog op de mogelijkheden  voor  1968
naast een verbetering voor de dekking 1967 maatregelen ter voorkoming van
extra-uitgavenstijging voor 1968 noodzakelijk zijn, nodigt de Regering  uit,
daartoe voorstellen te doen, en gaat over tot de orde van de dag."47 De
VVD, de CHU en de overgrote meerderheid van de KVP-fractie scharen zich
achter de motie, terwijl de PvdA en de ARP hun steun onthouden. Wanneer
de  motie-Schmelzer  in de nacht  van  13  op 14 oktober  1966  met 75 tegen
62 stemmen wordt aangenomen, vat het kabinet-Cals dit op als een motie
van wantrouwen tegen zijn financieel-economisch beleid en dient zijn ontslag
in. De 'Nacht van Schmelzer' is een feit.48 Het kabinet-Zijlstra (KVP en
ARP)  neemt de regeringsmacht tot de verkiezingen  van  1967  waar. 49

Afbrokkelende macht van de confessionelen

De verkiezingen  van 15 februari 1967 lopen  voor de katholieken en de soci-
aal-democraten uit op een flink verlies: de KVP moet acht zetels inleveren,
de PvdA zes. Voor het eerst sinds 1918 beschikken de confessionele partijen
niet over de absolute meerderheid in het parlement. Het kabinet-De Jong
(1967-1971), wederom een confessioneel/liberaal ministerie (KVP, ARP,
CHU en VVD), treedt aan.5(  De verkiezingsuitslag brengt een vervaging
van de levensbeschouwelijke scheidslijnen aan het licht. De ontzuiling en
deconfessionalisering veranderen het politieke bestel grondig. De klappen
vallen vooral  bij  de  KVP en  het CHU: hun aanhang wordt tussen  1963  en
1972 gehalveerd. Gezamenlijk verliezen de drie grote confessionele partijen
tussen de verkiezingen   van   1963  en   1972 17,9 procent  van de stemmen.
Nieuwe politieke partijen maken hun opwachting. Zo boekt de Boeren-Partij
(1958), die de belangen van de kleine boeren verdedigt, in  1967 een opval-
lend electoraal succes, wordt op initiatief van links-liberale intellectuele
jongeren die een verandering van het partijenstelsel en staatsrechtelijke
hervormingen wensen de Democraten '66 (D'66) in het leven geroepen, komt
uit de rechtervleugel van de PvdA de Democratisch Socialisten '70 (DS'70)
voort en richt een groep KVP-radicalen in  1968 de Politieke Partij Radicalen
(PPR) op.5 I

De ontzuiling blijkt tevens uit een toenemende orientatie van de confessi-
onele vakbonden op hun gemeenschappelijke belangen met het NVV. Vlak
voor de Kamerverkiezingen  van 1963 treden  KAB  en  NVV  met een geza-
menlijk actieprogramma naar buiten. Hierin maken de beide vakcentrales zich
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sterk voor een krachtige uitbouw van de sociale voorzieningen, deels gefinan-
cierd door de overheid. In hetzelfde jaar pleit de KAB voor een hernieuwde
coalitie  van  KVP en  PvdA.  De KAB wordt  in 1963 gereorganiseerd  tot  het
Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), waarbij de standorganisaties
worden opgeheven. Door het uiteenvallen van de katholieke zuil en de
toenemende polarisatie in het arbeidsbestel rijst bij de KAB-leden twijfel
omtrent de noodzaak van een afzonderlijke katholieke vakbeweging. In  1968
besluit het NKV te streven naar een federatie met het NVV en het CNV.
Deze laatste ziet echter in  1974 van samenwerking af, omdat het zijn identi-
teit als christelijke vakbeweging niet wenst prijs te geven. Het NKV en het
NVV komen wel tot overeenstemming en richten in  1976 de Federatie Neder-
landse Vakbeweging (FNV) op.52 De katholieke vakbond verliest sinds  1968

gestaag aan leden: van 428.346 in  1968 naar 397.886 in 1974. Hiertegenover
staat een stijging van het ledental van het NVV: van 559.259 in  1968 naar
670.709 in 1974. Terwijl het aantal leden dat is aangesloten  bij  het CNV  in
deze periode licht afneemt, namelijk 241.013 in 1968 en 231.426 in 1974.53

Ook de werkgevers komen tot een hechtere samenwerking: na fusies tussen
verschillende werkgeverscentrales ontstaat  in  1968 het Verbond van Neder-
landse Ondernemingen en in  1970 het Nederlands Christelijk Werkgeversver-
bond.54

Intussen leggen KVP, ARP en CHU in  1967 de eerste formele contacten
om tot een eventuele samenwerking te komen. In december 1976 neemt de

KVP-partijraad een resolutie aan waarin wordt gesproken van een mogelijke
samensmelting tot een "algemene christelijke volkspartij met consequent

. SSvooruitstrevend karakter . De toenadering van de confessionele partijen
wordt mede ingegeven door het einde van de samenwerking tussen de KVP
en de PvdA, het naar elkaar toegroeien van de katholieke en protestantse
bevolkingsgroepen, de bestaande samenwerking tussen christen-democratische
partijen op Europees niveau, de woelige jaren zestig56, de polarisatie tussen
rechtse en linkse partijen, de verkiezingsnederlagen van de confessionelen 57

en het wegvallen van de ideologische barritres rond  196058. Voor de verkie-
zingen  van 1971 formuleert de zogenaamde

'
Groep van Achttien', waarin

elke partij met zes personen is vertegenwoordigd, een Gemeenschappelijk
Urgentieprogramma. In juni 1973 richten de drie partijen een samenwerkings-
verband onder  de naam Christen-Democratisch Apptl  (CDA)  op.  Voor  de
verkiezingen van 1977 wordt besloten een gezamenlijke lijst, met edn lijst-
trekker,  uit te brengen. In oktober 1980 wordt  het CDA officieel  van  een
federatie van drie partijen tot 66n partij. 59
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Minister-president De Jong ziet in zijn regeringsverklaring van  1967 de
aanwending van de stijgende welvaart als een van de belangrijkste vraagstuk-
ken. De regering kiest voor een "begrotingspolitiek, waarbij de ruimte voor
de overheidsuitgaven - in de eerste jaren - geleidelijk wat sterker wordt
vergroot dan overeenkomt met het nationale inkomen, maar waarbij deze
anderzijds toch aan duidelijke grenzen wordt gebonden. Zulk een begrotings-
politiek is een onmisbare voorwaarde voor het evenwichtsherstel in onze
economie en als basis voor een verdere welvaartsstijging. Op het gebied

„61)

van de sociale politiek neemt het kabinet-De Jong duidelijk verantwoordelijk-
heid. Nu de afronding van het stelsel van sociale zekerheid nadert. belooft
de regering consolidatie van het socialezekerheidsbeleid.6' Na een vertraging
in  de economische groei maken de troonredes  van   1968,   1969  en   1970
melding van een voorspoedige economische ontwikkeling. Al stelt de regering
in de troonrede van  1970 dat het hoge tempo waarin de nationale bestedingen
toenemen haar zorgen baart. 62

Bij de verkiezingen van 28 april 1971 incasseren de confessionele partijen
opnieuw een zware nederlaag: tezamen verliezen ARP, CHU en KVP elf
zetels. De progressieven (PvdA, PPR en D'66) winnen acht zetels. DS'70
sleept acht zetels in de wacht. Nadat de progressieven weigeren een coalitie
met centrum-rechts aan te gaan, komt het opnieuw tot een confessioneel/libe-
raal kabinet. ARP-leider Biesheuvel formeert zijn kabinet  (1971 -1972),
bestaande  uit de confessionele partijen,  de  VVD  en   DS' 70.61  In  de   rege-
ringsverklaring benadrukt het kabinet dat niet uitsluitend de overheid zorg
moet dragen voor het welzijn. Daarnaast wordt het zogenaamde profijtbegin-
sel uit de doeken gedaan. Biesheuvel verklaart: "Bevordering van het welzijn
strekt er ook toe een klimaat te doen ontstaan waarin waarden als solidariteit,
eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de burgers duidelijker
worden onderkend en het besef sterker wordt, dat alleen een gezamenlijke
aanpak door overheid tn burgers de grote vraagstukken van onze samenleving
dichter bij een oplossing kan brengen. (...) Wij zullen ons er bovendien steeds
meer rekenschap van moeten geven, dat niet alle maatschappelijk heil uitslui-
tend van de overheid kan en mag worden verwacht. Zeker in een tijd van
welvaart kan veel meer door eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid
van de burgers tot stand komen. Vergeleken met de wensen, die uit de
maatschappij naar voren worden gebracht, zijn de financiele middelen van
de overheid trouwens zeer beperkt. Zij heeft haar handen al vol aan die
voorzieningen, waarbij de gemeenschap als geheel het meest is gebaat. Wil
zij daaraan tn aan maatregelen ten behoeve van minder-draagkrachtigen meer
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geld kunnen besteden, dan zullen de kosten van minder dringende taken
geleidelijk aan overgeheveld moeten worden naar degenen die er het meest
profijt van hebben."64 In dit licht moet de herwaardering van de overheids-
uitgaven worden bezien, aldus Biesheuvel. De aanleiding voor deze herwaar-
dering vormen de aanhoudende begrotingstekorten.

65

In de troonrede van 1971 spreekt het kabinet zijn ongerustheid uit over
de overbesteding en de sterke loon- en prijsstijgingen.66 Nadat DS'70 in
juli 1972 uit het kabinet treedt67, is het minderheidskabinet-Biesheuvel II
(1972-1973) in de troonrede van 1972 wederom somber gestemd. De troonre-
de bevat de volgende passage: "De voortgaande inflatie en geldontwaarding
hebben de werkgelegenheid en de bestaanszekerheid van velen aangetast en
de overheidshuishouding in ernstige moeilijkheden gebracht. Om tot verbete-
ring te komen is het noodzakelijk dat matiging wordt bereikt van de huidige
prijs- en inkomensstijging. Het uiterste zal moeten worden gedaan om tijdig
te  komen  tot een sociaal contract  voor  1973. „68

De verkiezingen van 1972 pakken opnieuw heel slecht uit voor de con fessi-
onelen. KVP en CHU verliezen respectievelijk acht en drie zetels. Enkel de
ARP bemachtigt 66n zetel winst. Gezamenlijk bereiken de confessionele
partijen een historisch dieptepunt van 48 zetels. Na een formatie, die enkele
maanden in beslag neemt, komt uiteindelijk het progressieve kabinet-Den
Uyl (1973-1977) tot stand. In dit kabinet nemen PvdA, KVP, ARP, PPR en
D'66 zitting.69 Na meer dan vijftig jaar dominantie moeten de confessionele
partijen genoegen nemen met een ondergeschikte positie. Volgens de rege-
ringsverklaring wil het kabinet "evenwichtiger verhoudingen in onze econo-
mie nastreven binnen het raam van een fundamenteler verandering van onze
samenleving, gericht op spreiding van inkomen, bezit, macht, kennis en
zeggenschap. Het wenst voorrang te geven aan de verbetering van de kwali-
teit van het bestaan, aan behoud en verbetering van de dagelijkse leef- en
woon- en werkomstandigheden boven een slaafs volgen van technische ont-
wikkelingen. Het wenst welvaart te richten op welzijn. Basis voor het„7(1

regeringsbeleid vormt het progressieve verkiezingsprogramma Keerpunt '72:
de overheid vormt de drijvende kracht achter de voorgenomen fundamentele
hervorming van de samenleving. De 'olie-crisis', de tragere economische
groei en het verzet van ondernemers, liberale en confessionele politici dwin-
gen echter tot een meer behoudend regeringsbeleid. Van de geplande verbre-
ding van overheidsinterventies in de economische orde door middel van de
Wet Selectieve Investeringsregeling en de Economische Structuurnota komt
weinig terecht. 71
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Vanaf 1973 geeft het kabinet-Den  Uyl in opeenvolgende troonredes
uiting aan zijn ongerustheid over de omvangrijke werkloosheid.72 De wijze
waarop de werkloosheid moet worden teruggedrongen vormt het belangrijkste
strijdpunt van het sociaal-economisch beleid. Progressieve politici uit diverse
partijen en de vakbeweging staan een actief werkgelegenheidsbeleid voor.
Werkgevers, topambtenaren en politici uit centrum-rechtse geleding bepleiten
een restrictieve politiek. Ook tussen de ministers heerst verdeeldheid, die
dwars door de politieke partijen loopt. Als aanhanger van de behoudende
optie staat de sociaal-democratische minister van Financien, Duisenberg,
lijnrecht tegenover de ARP'er Boersma, de minister van Sociale Zaken en
voorstander van een actief arbeidsmarktbeleid. De strijd wordt in het voordeel
van de restrictieve optie beslecht, wanneer  in   1975 de werkloosheid sterk
toeneemt, de inflatie oploopt en rekening wordt gehouden met een blijvende
trage groei  van de economie.  In de loop van 1975 ontwikkelt het kabinet het
zogenaamde 1 %-beleid dat een jaar later wordt geeffectueerd: de overheids-
uitgaven mogen jaarlijks hooguit met 66n procent van het nationale inkomen
Stugen. 73

275



Noten

1.     Tot 1953 wordt vrijwel jaarlijks een industrialisatienota als bijlage van de begroting van
Economische Zaken gepresenteerd. Daarna komen de nota's onregelmatig uit, omdat de
industrialisatie zich in een behoorlijk tempo voltrekt. De laatste en achtste nota verschijnt

in 1963. (Liagre Bdht, H. de, J. Nekkers en L. Slot (red.). Nederland industrialiseertl
Politieke  en  ideologiese  strijd  rondom  het naoorlogse  industrialisatiebeleict   1945-1955.
Nijmegen, 1981, blz. 224-226)

2.      Messing, F., "Heteconomischelevenin Nederland 1945-1980':in: Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, Deel 15. Haarlem, 1982, biz. 159-160 en biz. 177.

3.        Centraal Bureau voor de Statistiek, 75 jaar statistiek van Nederland.' s-Gr'avenhage. 1975,
blz. 9: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch zakboek 1976.' s-Gravenhage, 1976.
biz. 17.

4.    Messing, F.. in: Algemene Geschiedenis der Nedertanden, Deel 15.1982, biz. 16()-161.

5.    Knoester, A., Economische politiek in Nedertand, Leiden/Antwerpen. 1989. blz. 66, biz.
96. biz. 128 en biz. 160.

6.     Flora, P. (ed.), Growth to Limits. The Western European Welfare States Sitice Worid War

//, Volume 4, Appendix (Synopses, Bibliographies, Tables), Berlin/New York.  1987. blz.

717, biz. 720 en biz. 732.
7.        Wissen,G.J.M, van,  De christen-democratische visie op de  rot  van de  staat  in liet societal-

economisch leven, Amsterdam, 1982, biz. 190- 195.
8.     Oud, P.J,, Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederltind  1840-

1940. Bewerkt en voor de periode na 1940 aangevuld door J. Bosmans, Assen, 1987 (Ve

herziene druk), blz. 346-347.

9.      De weg naar vrijheid.  Een socialistisch perspectief.  Rapport van de Plancommissie van
de Partij van de Arbeid. Amsterdam, 1951. biz. 13.

10.   Peijpe,T. van, De ontwikketing van het loonvormingsreclit, Nijmegen. 1985. biz. 329-331
en blz. 349.

11.  Oud, P.J., op. cit.. Assen, 1987, biz. 347.
12.  Wissen, G.J.M. van, op. cit., 1982, biz. 197.
13.   Raalte, E. van, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814- /963. 's-Gravenhage.

1964, biz. 302.
14.  Wissen, G.J.M. van. op. cit., 1982. biz. 197-204.
15.  Bornewasser, J.A., Katitolieke Volkspartij 1945-1980. Band I. Herkomst en groei (tot

1963), Nijmegen. 1995. biz. 231-233.
16.     Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistiek der verkiezingen  198 L s-Gravenhage.1 983,

biz. 39; Woltjer, J.J., Recent verleden. Nedertand in de IN·intigste   ecuw.   Amsterdam.
november  1994,  biz.  289 en biz.  421.

17.   Bosmans, J., "Het maatschappelijk-politieke levenin Nederl.ind 1945-198()", in: Algeinctic
Geschiedenis der Nedertanden, Deel 15,1982. biz. 293.

18.    De katholiek in het openbare leven van deze tijd.  Bissclioppelijk Mandement. \Utrecht\.
1954, biz. 42.

19.  De katholiek in het openbare leven van deze tijd, 1954. biz. 42-43.
10.  De katholiek in het openbare leven van deze tijd. 1954. hiz. 43-45.

276



21.     In 1912 verbieden de bisschoppen de katholieken nadrukkelijk samen met de protestanten
in 66n organisatie zitting te nemen. Op 10 december 1918 treft een soortgelijk verhod
de  SDAP en  het  NVV. Per mandement van 3 maart 1946 deelt het episcopaat mede de
bepalingen omtrent het lidmaatschap van socialistische verenigingen te handhaven.
(Harmsen, G. en B. Reina\(la,  Voor de bevrijding  van de arbeid.  Beknc,Fte  gc,si·liiccleiiis
van de Nedertandse vakbeweging,  Nijmegen,  1975,  biz.  328-329)

22.  Harmsen, G. en B. Reinalda, op. cit.. 1975, biz. 330-331: Bosmans. J.. in: Algeingni'
Geschiedenis der Nederlanden, Decl 15,1982, biz. 293-294.

23.   Peijpe. T. van, op. cit., 1985, biz. 453.
24.  Duynstee. F.J.F.M., De kabinetsformaties  1946- 1965, Deventer. 1966. biz. 86.
25.  Duynstee. F.J.F.M.,op. ('it.,1966. biz. 118-119 en biz. 134-135: Woltjer. J.J.. ()1). (it..

november 1994. biz. 370-371.
26.  Duynstee. F.J.F.M.. op. cit., 1966, biz. 152.
21.    Handelingen der Staten-Generaal 11. 1956-1957. biz. 23-24.
28.   Wissen, G.J.M. van, op. cit., 1982. biz. 211-213.
29.     Wissen, G.J.M.  van. op. cit.,  1982, biz. 213-215. Bosmans, J..in: Algemene Geschieclenis

der Nedertanden, Deel 15, 1982, biz. 295-296.
30.  Pariement en Kiezer /992-/993. Groningen, 1994.
31. Centraal Bureau  voor de Statistiek,  op.  cit.,  1983, biz.  39.
32.  Partement en Kiezer 1992-1993. \994.
33.  Handelingen der Staten-Generaal Il. 1959. biz. 37.
34.   Handelingen der Staten-Generaal 11,1959. biz. 38.
35. Handelingen der Staten-Generaal /1. 1959. biz. 38.
36.  Wissen. G.J.M. van. op. cit.. 1982, biz. 322-323.
31.     Handelingen  der Staten-Generaal, Bijlagen, 1959, 5524, nr. 2, Nota inzake enkele

hoofdpunten van het sociaal-economisch beleid  in de naaste tockomst.  biz.  1 ().

38.   Wissen, G.J.M. van, op. cit., 1982, biz. 324-325; Peijpe, T. van. op. CU„ 1 985.  b 1 7. .   411.

Woltjer, J.J.. op. cit.. november 1994, biz. 380.
39.   Raalte, E. van. op. cit., 1964, biz. 331-332.
40.  Raalte, E. van, op. cit., 1964. biz. 338.
41.    Centraal Bureau voor de Statistiek, op. Cit., 1983, biz. 39: Parle,nenten Kiezer 1992-1993.

1994.

42.  Wissen, G.J.M. van. op. cit., 1982, biz. 353-354.
43.  Duynstee, F.J.F.M., op. cit., 1966, biz. 383 en biz. 414-415.
44.   Handelingen der Staten-Genercial 11. 1964- 1965.  biz.   13()9.

45.  Handelingen der Staten-Generaal 11. \964- 1965,  biz.  1 3 1 0-1 3 1 5.
46.   Handelingen der Staten-Generaa! 11, \964- 1965.  biz.  1 3 1 4.

47.     Handelingen  der  Staten-Generaal  11, 1966- 1967. biz. 262.
48.   Handelingen Staten-Generaal 11. 1966- 1967.262-264.
49.  Wissen. G.J.M. van. op. c·it.. 1982, biz. 376-38().

50.   Wissen, G.J.M. van, op. c·it., 1982, biz. 381: Centraal Bureau voor de Statistick. (11). (.it..

1983. biz. 39.
51.   Bosmans, J., in: Algemenc· Gesc·hiedenis der Neder/anden, Decl 15.1982, biz. 296, hl,.

301 en biz. 307-310. Woltjer, J.J. (}P. (·it., november 1994. biz. 593.
52.  Woltjer, J.J., op. Cit., november 1994. biz. 423-424, biz. 492 en biz. 642-643.
53.  Harmsen. G. en B. Reinalda. op. cit.. 1975. biz. 432-433.

In 1946 tellen KAB, NVV en CNV respectievelijk 182.821. 242.645 en 93.994 leden.

277



54.    Peijpe, T.  van, op.  cit.,  1985. biz. 460.
55.   Geciteerd in: Peijpe. T. van. op. cit.. 1985, biz. 438.
56.  Wissen. G.J.M. van. op. cit.. 1982. biz. 416-417.
57.  Woltjer. J.J.. op. cit., november 1994. biz. 639.
58.   Zwart, R.. "Ideologie en macht: de christelijke partijen en de vorming van het CDA". in:

Kersbergen, K. van. P. Lucardie en H. ten Napel (red.). Geloven in macht. De christen-
democratie in Nederland. Amsterdam. 1993. biz. 36.

59.   Wissen, G.J.M. van, op. cir.. 1982, blz. 415-428, Woltjer. J.J.. op. Cir.. november 1994.
blz. 639-642.

60.     Handelingen  der  Staten-Generaal  ll. 1961. biz. 24.
61.    Handelingen  der  Staten-Generaal  ll.  1961.biz. 26.
61. Keesings Historisch Archief. Amsterdam/Antwerpen.   27  september   1968.   biz.   614.

Keesings Historisch Archief. Amsterdam/Antwerpen,   26   september   1969.   biz.   598.
Keesings Historisch Archief. Amsterdam/Antwerpen.  25  september  1970. biz.  595.

63.   Maas. P.F.. Kabinetsfor,naties 1959-1973,'s-Gravenhage, 1982. biz. 259-261 en biz. 281.
64.    Handelingen der Staten-Generaal 11. \91 1. blz.  \40.
65.    Handelingen der  Staten-Genercial  11,  197 L biz.  140.
66. Keesings Historisch Archief, Amsterdam/Antwerpen,  1  oktober  1971,  biz.  626.
67. DS'70 wenst een meer krachtige aanpak van de inflatie en een andere loonpolitiek.

(Woltjer, J.J., op. cit., november 1994, blz. 582)
68.   Opgenomen in: Keesings Historisch Archief. Amsterdam/Antwerpen, 29 september 1972.

biz. 618.
69.  Maas, P.F.,op. cit.. 1982. biz. 322-323 en biz. 356-358.
70.   Handelingen der Staten-Generaal 11. 1972-1973, biz. 1565.
71.  Wissen, G.J.M. van, op. ca., 1982. biz. 669-670: Visser. W. en R. Wijnhoven, Baan

brekende politiek. De achterkant van de massale werkloosheid. Kampen. 1989. biz. 42-43
en biz. 47.

12. Keesings Historisch Archief. Amsterdam/Antwerpen,   28   september   1973,   biz.   625:
Keesings Historisch Archief. Amsterdam/Antwerpen.   27   september   1974,   biz.   611:
Keesings Historisch Archief. Amsterdam/Antwerpen, 26 september 1975. biz. 617.

13.    Keesings Historisch Archief, Amsterdam/Antwerpen. 26 september 1975. biz. 617, Visser.
W. en R. Wijnhoven. op. cit.. 1989, biz. 42-43 en biz. 47.

278



Hoofdstuk 6

De introductie van de eerste volksverzekering

6.1. Bestaanszekerheid voor alle leden van de gemeenschap

"De massale werkloosheid en de daarmede verband houdende algemeene
maatschappelijke onzekerheid en onrust gedurende het tienjarig tijdvak v66r
den oorlog hadden hun stempel gedrukt op het geheele sociale leven. Onge-
twijfeld is de moderne wereld vereenigd in de opvatting, dat alles er op moet
worden gezet, om te voorkomen, dat die toestanden zouden weerkeeren. Men
wil dat, wanneer eenmaal de vrede zal zijn hersteld, alle energie erop gericht
zal worden om zekerheid van bestaan voor allen te waarborgen, - de zeker-
heid van een met recht en eere verworven inkomen voor alle goedwillende
en plichtbetrachtende burgers, onder alle omstandigheden des levens. Die
zekerheid van bestaan moet allereerst gevonden worden in ruime werkgele-
genheid in het normale bedrijfsleven. Dat blijft de hoofdzaak. Maar het is
zonder meer duidelijk, dat daamaast, om het doel te verwezenlijken, volstrekt
noodig is een uitgebreid systeem van sociale verzekering en sociale voorzorg,
dat in de middelen voor levensonderhoud voorziet in al die gevallen, waarin
normale inkomsten uit economische prestaties gaan ontbreken, en dat extra-
inkomen verschaft in de omstandigheden, waarin dat uit maatschappelijk
oogpunt als wenschelijk moet worden beschouwd."'

Onder meer met deze woorden installeert Van den Tempel (SDAP), minister
van Sociale Zaken van de in Londen verblijvende Nederlandse regering, op
7 april 1943 de commissie-Van Rhijn. De commissie, onder voorzitterschap
van de secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken, Van Rhijnz,
wordt opgedragen "een orienteerend overzicht samen te stellen, zooveel
mogelijk begeleid van conclusies, betreffende de grondslagen en hoofdtrekken
van de sociale verzekering in Nederland en omtrent de richtlijnen voor de
toekomstige ontwikkeling dezer verzekering en de daarmede verband houden-
de sociale voorzieningen, inbegrepen de genees- en heelkundige zorg; een
en ander met inachtneming van de tegenwoordige inzichten omtrent de
noodzakelijkheid van het vergrooten van de zekerheid van bestaan en met



verwerking van de gegevens omtrent de jongste ontwikkeling van het vraag-
stuk in de geallieerde landen, in het bijzonder Groot-Brittannie" 1

Met de 'jongste ontwikkeling' doelt Van den Tempel op het feit dat in
de geallieerde landen tijdens de Tweede Wereldoorlog de gedachte baan
breekt de sociale verzekering voor de arbeiders ilit te breiden en tot een
sociale zorg voor alle burgers te hervormen. In navolging van buitenlandse
ontwikkelingen op sociaal gebied, en met name in Engeland, rijpt ook bij
de Nederlandse regering in ballingschap het inzicht dat het idee van een
alomvattende zorg moet worden uitgewerkt om na de bevrijding leiding te
kunnen geven aan het streven naar vernieuwing op sociaal terrein.4 Eerste
gedachten over de vraag op welke wijze in de toekomst zekerheid van
bestaan en vrijwaring tegen gebrek kunnen worden gerealiseerd, worden in
het Atlantic Charter neergelegd. Dit handvest, dat op  14 augustus  1941  door
president Roosevelt en minister Churchill wordt afgesloten, spreekt van een
aantal vrijheden, waaronder 'freedom  from  want'. Dit houdt in verbeterde
arbeidsomstandigheden, economische vooruitgang en sociale zekerheid voor
iedereen. Onder invloed van dit handvest worden in tal van landen uitgebrei-
de socialezekerheidsplannen geformuleerd. Het meest bekende en toonaan-
gevende plan is van de hand van de Brit William Beveridge: Social Insurance
and Allied Services, uitgebracht op 20 november 1942.'

Het rapport-Van Rhijn opent de naoorlogse discussie over de reorganisatie
van de sociale zekerheid in Nederland, waarin met name de rechtsgr()nd voor

de sociale zekerheid en het stelselkenmerk de organisatie de gemoederen
bezighouden. Wat de organisatie betreft, levert de discussie over het rapport-
Van Rhijn uiteindelijk de Organisatiewet Sociale Verzekering ( 1952) op. De
wet bedeelt het georganiseerde bedrijfsleven een belangrijke taak binnen de
uitvoering toe. Daarnaast legt de commissie met haar rechtsgrond de basis
voor een forse uitbreiding van de personenkring. v·an werknemers tot alle
ingezetenen, van arbeidersverzekeringen tot volksverzekeringen.

De optie van volksverzekering doet echter niet zonder slag of stoot haar
intrede in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Aan de eerste volksver-
zekering, de Algemene Cluderdomswet ( 1956), gaat een politieke en maat-
schappelijke discussie vooraf, waarin de stelselkenmerken de vorm vati de
regelgeving en de perso,ienkritig een centrale plaats innemen. In feite een
vclortzetting van het pensioendebat, zoals gevoerd a:iii het einde van de
negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste eeuw.
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6.2. Staatscommissie-Van Bruggen: opneming kleine zelfstandigen

Kort voor het uitbreken van de oorlog worden in Nederland de eerste stappen
gezet om de kring van verzekerden uit te breiden. Ten tijde van het kabinet-
De Geer II (1939-1940) wordt per Koninklijk Besluit op  I  april  1940 een
staatscommissie ingesteld, met als belangrijkste opdracht advies uit te bren-
gen over "de wenschelijkheid om ten behoeve van de kleine zelfstandigen -
waaronder zijn te verstaan degenen, die voor eigen rekening en risico een
tak van bedrijf of een vak uitoefenen, en daaruit geldelijke inkomsten hebben,
welke een zeker bedrag perjaar niet te boven plegen te gaan -, voorzieningen
te treffen, welke een soortgelijk doel beoogen als de voor de loonarbeiders
bij de Ongevallenwetten, de Ziektewet, de Invaliditeitswet en de Kinder-
bijslagwet getroffen voorzieningen".6  In zijn installatie-rede  van 17 april
1940 verklaart minister Van den Tempel dat het in het leven roepen van de
staatscommissie een gevolg is van veranderende opvattingen ten aanzien van
de rechtsgrond voor de verplichte verzekering. "De tegenstelling loonarbeider
en zelfstandige wordt door velen niet langer gezien als beslissend voor de
vraag omtrent het opleggen der verplichte verzekering", aldus Van den
Tempel. "Het zwaartepunt wordt verschoven naar de maatschappelijke ver-
houdingen, zoodat bij overeenkomst in die verhoudingen verzekeringsplicht
gerechtvaardigd is, ongeacht de vraag of aan het bedrijfsleven wordt deelge-
nomen als loonarbeider dan wei als zelfstandige.

'7

Op 30 september 1942 verschijnt het eerste deel van het rapport van de
staatscommissie, onder voorzitterschap van Van Bruggen. De commissie is
van oordeel "dat er inderdaad voor de Overheid een eigen rechtsgrond aanwe-
zig is, om in ons vaderland thans tot het opnemen van de kleine zel fstandigen
in de verplichte sociale verzekering over te gaan en met op twee na algemee-
ne stemmen aanvaardde zij de motieven, welke dien rechtsgrond dragen,
zoomede de formuleering van den rechtsgrond zelf".8 Als rechtsgrond voert
de commissie aan: "De kleine zelfstandigen behooren tot de groep der econo-
mische zwakkeren; afdoende verzorging hunner financieele behoeften bij
eigen kinderzegen, ziekte, ongeval, invaliditeit en ouderdom is derhalve in
het algemeen belang geboden; deze is, daar het particulier initiatief en de
overheidssteun te kort schoten, op goede en gewenschte wijze slechts bereik-
baar door verplichte verzekering tegen die behoeften van dit deel dier
groep."9 Voor de uitbreiding van de sociale verzekering tot de kleine zelf-
standigen'11 kan volgens de commissie worden volstaan met wijziging en
aanvulling van de bestaande socialeverzekeringswetten. Het rapport gaat
vergezeld van wetsontwerpen, waarin de opneming van kleine zelfstandigen
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in de ongevallen-, kinderbijslag- en ziekengeldverzekering wordt uitgewerkt.
Van een voorstel tot wijziging van de Invaliditeitswet ziet de commissie af.
Enerzijds wegens gebrek aan voldoende statistisch materiaal, anderzijds
omdat de commissie verwacht dat de Invaliditeitswet toch binnen afzienbare
tijd wordt gewijzigd.11

6.3. Rapport-Van Rhijn: nieuwe grondslagen voor sociale zekerheid

In zijn installatie-rede houdt Van den Tempel de leden van de commissie-Van
Rhijn allereerst voor dat de doelstelling van de sociale verzekering aanzienlijk
moet worden verruimd. Het desideratum  is het scheppen  van

' freedom  from
want': het verzekeren van redelijk levensonderhoud  aan alle leden  van  de
gemeenschap, onder alle omstandigheden, waarin dit ontbreekt. "Hierbij komt
het karakter der sociale verzekering, als arbeidersverzekering in het geding",
meent Van den Tempel. "De daarvoor in aanmerking komende deelen der
sociale verzekering zouden zich moeten uitstrekken ook over de breede lagen
van den industrieelen en handeldrijvenden middenstand en den boerenstand,
zooal niet over het geheel der bevolking."12 In dit kader verwijst Van den
Tempel expliciet naar de voorstellen van de staatscommissie-Van Bruggen.
In antwoord op de minister benadrukt commissie-voorzitter Van Rhijn dat
als "rechtsgrond der sociale verzekering niet langer gezien wordt de verhou-
ding tusschen werkgever en arbeider, maar die tusschen gemeenschap en
individu. In dezen gedachtengang komt een plaats voor de mogelijkheid om
de verzekering niet uitsluitend te beperken tot de arbeiders, maar die uit te
breiden tot de z.g. kleine zelfstandigen, ja tot alle leden der gemeenschap,
gelijk het Beveridge rapport heeft gedaan.

••13

Ten tweede acht Van den Tempel in het verlengde van de bredere doel-
stelling unificatie van de sociale verzekering urgent. Er dient een eenvoudige
en rationele organisatie tot stand te komen en de kosten van administratie
en beheer moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Bovendien
voorspelt de minister dat "wij menig oud stokpaardje op stal zullen moet
zetten" omdat nationale voorzieningen een organisatie met zich meebrengen
waarin de gemeenschap in plaats van het bedrijf op de voorgrond treedt. Ten
derde vraagt Van den Tempel ook de aandacht van de commissie-Van Rhijn
voor de vraag in hoeverre het algemene nationale karakter van de verzekering
en de eenheid van het stelsel moeten leiden tot eenheid van uitkering bij de
verschillende takken van verzekering en voor alle verzekerden. Op de vierde
plaats brengt de verruiming van de kring van verzekerden, in de visie van
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Van den Tempel, met zich mee dat in het bijzonder de ouderdoms- en
invaliditeitsverzekering, de ziekteverzekering, de kinderbijslagregeling en de
organisatie van de geneeskundige zorg op een geheel andere dan in de in
Nederland aanvaarde basis moeten worden opgetrokken. En tot slot dient de
commissie-Van Rhijn de financiele consequenties te overzien, waarbij het
vooral de vraag is hoe de kosten moeten worden verdeeld over de verzeker-
den, de werkgevers en de staat. 14

Het rapport-Van Rhijn wordt in 1945 gepubliceerd. De commissie rapporteert
haar werkzaamheden in drie delen. Het eerste deel betreft een overzicht van
het bestaande stelsel in Nederland, alsmede van de ontwikkeling van de
denkbeelden over herziening en uitbreiding van de bestaande voorzieningen
in het buitenland. Het tweede deel geeft algemene richtlijnen voor de toekom-
stige ontwikkeling van sociale verzekering in Nederland en in het derde

gedeelte komen de organisatie van geneeskundige voorzieningen en de
rehabilitatie van gebrekkigen aan de orde. Voor de totstandkoming van het
laatste deel worden twee afzonderlijke sub-commissies in het leven geroepen.
De eerste twee delen  van het rapport-Van Rhijn verschijnen  in mei  1945,
het derde in augustus  1945.

In haar rapport hanteert de commissie-Van Rhijn het begrip sociale
zekerheid, omdat dit een gangbare term is in internationale kringen. Reeds
voor de oorlog vindt de term 'social security' ingang. Zo wordt respectieve-
lijk in 1935 en in 1938, in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland, een Social
Security Act opgesteld. "Sociale zekerheid is het wachtwoord van onzen tijd,
waarmede men de poorten naar een betere toekomst hoopt te ontsluiten",
aldus de commissie-Van Rhijn. "In deze jaren van gisting, waarin zooveel
waarden zijn verschoven, zooveel bekende bakens uitgedoofd, zooveel
verwachtingen in rook zijn opgegaan, is sociale zekerheid het vaste punt,
waarnaar allerwege verlangend de handen worden uitgestrekt."15 Het rap-
port-Van Rhijn geeft geen definitie van sociale zekerheid'6, wel van sociale-
zekerheidsmaatregelen. "Onder 'sociale zekerheidsmaatregelen' wordt echter
gewoonlijk meer specifiek verstaan een geheel van regelingen die beoogen:
a. het geheel of gedeeltelijk vergoeden van het verlies van inkomsten, voort-
vloeiende uit bepaalde, nader te omschrijven, nooden (zoals b.v. ziekte,
ouderdom e.d.), dan weI van de extra uitgaven aan het intreden van bepaalde
gebeurtenissen (gezinsvermeerdering) verbonden; en b. het verstrekken van
geneeskundige verzorging en verpleging en van gelegenheid tot rehabilita-
tie."17 In een ruimere betekenis van het begrip sociale zekerheid worden
volgens de commissie onder meer maatregelen betreffende het scheppen van
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werkgelegenheid, arbeidsbemiddeling, scholing en herscholing betrokken.
De commissie zegt in het algemeen in haar rapport de term sociale zekerheid
in de engere betekenis te bezigen. I 8

De geschiedenis van de sociale verzekering in Nederland overziend, acht de
commissie in het tweede gedeelte van haar rapport, Algemeene richtlijnen
voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland,"een
zoo spoedig mogelijke herziening onzer bestaande sociale verzekeringswet-
geving noodzakelijk, in dien zin, dat zij worde geunificeerd en uitgebreid
tot een sluitend stelsel van sociale voorzieningen, hetwelk als organisch
onderdeel eener op hetzelfde doel gerichte algemeene economische en finan-
cieele politiek, tot strekking heeft de geheele bevolking sociale zekerheid
en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen"." Voor het "sluitende en de
geheele bevolking omvattende stelsel van sociale voorzieningen" verwoordt
de commissie de volgende rechtsgrond: "De gemeenschap, georganiseerd in
den Staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen
gebrek van al haar leden, op voorwaarde, dat deze leden zelf het redelijke
doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaf-

1,2(1fen.
Op basis van deze rechtsgrond formuleert de commissie-Van Rhijn

concrete voorstellen inzake de toekomstige ontwikkeling van de sociale
zekerheid in Nederland.2' De commissie houdt een pleidooi voor een uitbrei-
ding van de kring van verzekerden tot in principe de gehele Nederlandse
bevolking.22 Als antwoord op de vraag voor welke vorm van sociale voor-
ziening in het toekomstige stelsel de belangrijkste plaats behoort te worden

ingeruimd, spreekt de commissie zich uit voor een 'gemengd stelsel' van
sociale verzekering en sociale verzorging, dat zowel premiebetaling als
staatsbijdragen in zich verenigt. Verder wordt overeenkomstig het bestaande

systeem gekozen voor gevarieerde premies en uitkeringen, die afhankelijk
zijn van het verdiende loon. Aan uniforme uitkeringen en premies, zoals in
het stelsel van Beveridge, kleeft in de ogen van de commissie-Van Rhijn,
het bezwaar dat geen rekening wordt gehouden met de grote verschillen in
het arbeidsloon. De premies moeten worden opgebracht door de werkgevers
en de arbeiders, terwijl de overheid eveneens in de onkosten van de sociale
verzekering dient bij te dragen.23

In het rapport-Van Rhijn wordt tevens gepleit voor de invoering van
minimumlonen, waarvan de minimumuitkeringen afhankelijk zijn. Daarnaast
worden kindertoeslagen voorgesteld, onafhankelijk van het loon, de woon-
plaats, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen.24 Aan de bestaan-
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de verzekeringen wil de commissie, veelal in navolging van Beveridge, nog
een aantal nieuwe voorzieningen toevoegen. Gedacht wordt aan een algemene
voorziening voor vrouwen in de weduwstaat, een scholingsuitkering en een
tegemoetkoming in de extra-uitgaven, veroorzaakt door geboorte, huwelijk
en dood. Het huwelijksgeld is een novum voor Nederland, terwijl de bestaan-
de kraamgeld- en begrafeniskostenregelingen moeten worden herzien en
uitgebreid. Bovendien acht de commissie het wenselijk dat indien een huis-
vrouw wegens bevalling of ziekte niet in staat is haar huishoudelijke plichten
te vervullen de overheid een hulp in de huishouding beschikbaar stelt.25 Ook
moet naar de mening van de commissie de vrijwillige verzekering, als aan-
vulling op de wettelijke voorzieningen, door de overheid worden bevor-
derd.26

De organisatie wordt in het rapport-Van Rhijn aangeduid als een van de
moeilijkste vraagstukken die zich voordoen bij het streven naar algehele
herziening, uitbouw en unificatie van de sociale verzekering.27 De com-
missie wil radicaal breken met de bestaande dualistische uitvoering door
overheidsorganen en het particulier initiatief. In een poging zich zo veel
mogelijk te laten leiden door het belang van een zo doelmatig en zuinig
mogelijke uitvoering bepaalt de commissie haar standpunt ten aanzien van
de drie grote strijdvragen die in haar optiek als een rode draad door de
geschiedenis van de organisatie van de sociale verzekering lopen. De kwes-
ties luiden: overheidsorganen of particuliere organen, centralisatie of decen-
tralisatie en territoriale versus bedrijfsgewijze indeling. Met betrekking tot
de eerste kwestie opteert de commissie voor overheidsorganen. Inzake het
tweede vraagstuk wenst zij vast te houden aan centralisatie in de leiding en
decentralisatie in de uitvoering. Voor wat betreft de derde strijdvraag wordt
gekozen voor een territoriale boven een bedrijfsgewijze indeling. De laatste
structuur past niet in het beeld van een de gehele bevolking omvattend
geunificeerd stelsel van sociale verzekering, meent de commissie. Meer
concreet pleit de commissie voor een stelsel van nieuwe publiekrechtelijke
organen, de zogenaamde Sociale Raden van Arbeid. De Sociale Raden, waar-
aan de gehele uitvoering van de sociale verzekering wordt opdragen, worden
in verschillende delen van het land gevestigd en genieten een zo groot
mogelijke mate van zelfstandigheid. In de Sociale Raden nemen zowel de
overheid als organisaties uit de kring van de belanghebbenden per gewest
zitting. Op eenzelfde wiize is de 'Centralen Socialen Raad' samengesteld,
die de gewestelijke Raden overkoepelt. Het vaststellen van de richtlijnen voor
de uitvoering en het controleren van het financieel beleid van de gewestelijke
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Raden vormen de taken van de overkoepelende Raad. Edn groot funds, een
zuiver administratief-technische organisatie, beheert de financien van de
sociale verzekering. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een gewijzigde
Rijksverzekeringsbank, onder controle van de Centralen Socialen Raad.38

6.4. Vooraanstaande plaats voor organisatie in debat over rapport-

Van Rhijn

In het najaar van 1945 maakt het kabinet-Schermerhorn/Drees ( 1945-1946)
werk van de plannen van de commissie-Van Rhijn. De minister van Sociale
Zaken, Drees (PvdA), treft voorbereidingen om tot een concrete uitwerking
van de voorstellen te komen. In september 1945 benoemt de minister een
kleine ambtelijke commissie, met Van Rhijn als voorzitter, die de omzetting
van de bestaande sociale verzekering in een stelsel van volksverzekeringen
in gang moet zetten. Hierbij fungeert het rapport van de commissie-Van
Rhijn als uitgangspunt.29 De troonrede  van 20 november  1945  vermeldt:
"Op den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen rapport wordt
een herziening der sociale verzekering uitgewerkt, die deze van arbeidersver-
zekering zal doen uitgroeien tot een algemeene volksverzekering, in de eerste
plaats ten einde te komen tot een betere verzorging voor den ouden dag. „3()

Tegelijkertijd met de instelling van de ambtelijke commissie verzoekt
minister Drees relevante organisaties en instellingen het werk van de com-
missie-Van Rhijn schriftelijk van commentaar te voorzien. Van direct overleg
met de sociale partners is geen sprake. De organisaties van werkgevers en
werknemers die sinds het einde van de oorlog zijn verenigd in de Stichting
van de Arbeid laten deze uitnodiging niet aan zich voorbijgaan." De Stich-
ting van de Arbeid tekent haar oordeel over het rapport van de commissie-
Van Rhijn in twee nota's op. Beide worden gebundeld en uitgegeven onder
de titel De toekomstige organisatie der Sociale Verrekering. Niet alleen uit
de nota's van de Stichting van de Arbeid, maar ook uit de reacties van andere

maatschappelijke organisaties en politici blijkt dat de organisatie een centrale
plaats in het debat over het rapport van de commissie-Van Rhiin verwerft. 12

In de eerste nota van 18 december 1945 beraadt de Stichting van de Arbeid
zich over enkele principiele lijnen voor de reorganisatie van de sociale
verzekering. In tegenstelling tot de keuze van de commissie-Van Rhi.in voor
een gemengd stelsel bepleit de Stichting het voortbestaan van het bestaande
stelsel van sociale verzekering.33 De Stichting wijst een vooraanstaande rol
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van de overheid van de hand en spreekt zich uit voor het subsidiariteitsbe-
ginsel: "De Staat onthoude zich van al datgene, wat door gemeenschappen
van belanghebbenden goed kan worden gedaan. Het Bestuur denkt hier aan
de gemeenschappen, die gedragen worden door de samenwerking van werk-
gevers en arbeiders. WeI meent het Bestuur van de Stichting, dat het de plicht
is van den Staat er voor te waken, dat die kringen hun plicht doen, dat een
nauwkeurig toezicht door den Staat op die gemeenschappen voortdurend moet
worden uitgeoefend en dat, indien de voorziening door zoodanige gemeen-
schappen zou ontbreken, de Staat de taak heeft de voorziening in handen te
nemen.'.34 Vertrekkend vanuit het beginsel van subsidiariteit stelt de Stich-
ting dat de rechtsgrond van de sociale verzekering in de arbeid moet worden
gezocht. Bedoeld wordt niet de historische rechtsgrond van de arbeidsover-
eenkomst. Naast arbeiders moeten ook zelfstandigen zich in principe kunnen
verzekeren. "De verzekering moet omvatten die groepen van personen van
wie redelijkerwijze niet kan worden verwacht, dat zi.i uit de opbrengst van
hun arbeid in alle omstandigheden des levens voor zichzelf kunnen zor-

.,5
gen.

Het feit dat de Stichting van de Arbeid zich op een andere rechtsgrond
beroept dan de commissie-Van Rhijn blijkt ook uit de concrete voorstellen.
Zo is de Stichting van mening dat de kosten van de verzekering primair op
basis van premies moeten worden opgebracht, secundair door bijdragen van
de staat. Premiebetaling behoort in het algemeen door werkgevers en arbei-
ders gezamenlijk te geschieden. Een staatsbijdrage is alleen gewenst voor
takken van verzekering waar de staat een bijzonder belang bij heeft en voor
het eventueel op gang brengen van specifieke verzekeringen. Inzake de
organisatie staan de opvattingen van de Stichting geheel haaks op die van
de commissie-Van Rhijn. Weliswaar moet ook volgens de Stichting het
dualistisch stelsel worden verlaten, maar in tegenstelling tot het rapport-Van
Rhijn kiest zij een uitweg ten voordele van de organisaties die uit het be-
drijfsleven zijn voortgekomen. De Stichting ziet geen aanleiding voor het
optreden van overheidsorganen, indien de organen van belanghebbenden in
staat zijn in de uitvoering van de verzekering op bevredigende wijze te voor-
zien. Bovendien wil de Stichting aansluiten bij de historische ontwikkeling
die steeds meer in de richting gaat van uitvoering door bedrijfsverenigin-
gen.36 De Stichting komt tot de slotsom dat "voor de toekomst gekozen
moet worden een stelsel van uitvoering door bedrijfsorganen, welke van meet
af aan in staat zullen zijn alle arbeiders te verzekeren, terwijl ook binnen
deze organen de zelfstandigen kunnen worden opgenomen zoodra deze
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groepen zich organiseeren of door het middel van registratie bekend wor-
den".37

Op   11   mei 1946 brengt de Stichting  van de Arbeid een tweede  nota  uit,
waarin de richtlijnen uit de eerste nota nader worden uitgewerkt en eerder
ingenomen standpunten worden bijgesteld. Binnen de Stichting heerst geen
eensgezindheid over de kring van verzekerden, vermeldt de tweede nota. Een
minderheid, de vertegenwoordigers van het NVV, is van oordeel dat wat
betreft de ouderdomsverzekering en de kinderbijslagregeling de arbeids-
gedachte als rechtsgrond te beperkt is: deze verzekeringen behoren zich naast
de loonarbeiders en de zelfstandigen ook uit te strekken tot andere groepen
van de bevolking.38 Opvallender is echter de koerswijziging ten opzichte
van het organisatievraagstuk. De Stichting neemt afstand van haar voorstel
uit de eerste nota om de uitvoering geheel in handen van de bedrijfsorganisa-
ties te leggen. Ditmaal pleit de Stichting voor een scheiding tussen de ver-
schillende verzekeringen: de uitvoering van de ziekte-, invaliditeits- en
ongevallenverzekering berust bij de bedrijfsorganisaties, die van de ouder-
domsverzekering ligt hoofdzakelijk in handen van overheidsorganisaties. Voor
de kinderbijslagverzekering wordt geopperd dat de bedrijfsorganisaties de
premies innen, die vervolgens worden afdragen aan de staat.34 In een min-
derheidsnota houden de NVV-afgevaardigden een pleidooi voor een sterk
centraal orgaan voor de uitvoering van de sociale verzekering.

4(}

In de tweede nota van de Stichting van de Arbeid wordt tevens de vraag

gesteld of de bedrijfsorganen een zelfstandige centrale administratie moeten

voeren of dat zij de administratie zo veel mogelijk aan 66n gemeenschappe-
lijk orgaan dienen op te dragen. De meningen binnen de Stichting zijn
verdeeld. Sommige leden verlangen dat de bedrijfsorganen worden verplicht
hun administratie over te dragen aan een gemeenschappelijk orgaan. Anderen
zien weliswaar het nut van een dergelijk orgaan in, maar in hun ogen moeten
de bedrijfsorganisaties de keuze worden gelaten zich aan te sluiten bij een
gemeenschappelijk orgaan dan wel de administratie in eigen beheer te hou-
den.41

Ook op het Derde Congres voor sociale verzekering, georganiseerd door de
Vereniging van Raden van Arbeid, neemt het vraagstuk van de uitvoering
een centrale plaats in. Slotemaker (VNW) en Kuiper (KAB) pleiten voor 6dn
type uitvoeringsorgaan, de bedrijfstak- dan wei de bedrijfsorganen. De
NVV'er Vermeulen daarentegen verzet zich tegen een centrale rol van het
bedrijfsleven in de uitvoering van de sociale verzekering. Vermeulen maakt
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een onderscheid tussen volksverzekeringen, die in handen van overheidsorga-
nen komen, en de uitvoering van werknemersverzekeringen. De organisatie
van deze loondervingsverzekeringen geschiedt gedifferentieerd, namelijk door
bedrijfsverenigingen en organen onder overheidstoezicht. De ideeen van
Vermeulen komen in grote lijnen overeen met een nieuw plan dat Van Rhijn
op het Derde Congres voor sociale verzekering lanceert. Van Rhijn poogt
tot een combinatie van bedrijfs- en overheidsuitvoering te komen. In het
zogenaamde tweede plan-Van Rhijn moeten de ziekte- en ongevallenverze-
kering bedrijfsgewijs worden uitgevoerd, in tegenstelling tot de ouderdoms-,
invaliditeits-, weduwe- en wezen- en kinderbijslagverzekering die een territo-

42riale organisatie vereisen.

Uit de programma' s waarmee de politieke partijen de verkiezingen  van  mei
1946 ingaan, blijkt weinig bijval voor de plannen van de commissie-Van
Rhijn.41 Steun is slechts afkomstig van de zijde van de PvdA die spreekt
van "invoering van een het gehele volk omvattend stelsel van sociale verzeke-
ring".44 De KVP, de CHU en de Partij van de Vrijheid pleiten voor een
uitbreiding van het stelsel van werknemersverzekeringen en van de kring van
verzekerden tot de zelfstandigen. De ARP heeft uitsluitend voor wat betreft
de ouderdomsverzekering een uitbreiding tot de zelfstandigen voor ogen.
Verder is in geen enkel programma het idee van Sociale Raden terug te
vinden. De KVP is van mening dat "op grondslag der publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties dient te worden gestreefd naar verbetering, uitbreiding
en vereenvoudiging der sociale verzekeringen en voorzieningen, zoowel voor
loontrekkers als voor tot dezelfde inkomensklassen behoorende ze! fstandigen,
met behoud der persoonlijke verantwoordelijkheid".45 Ook voor de ARP
dient de uitvoering van de sociale zekerheid in het kader van de publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie te worden geregeld. De CHU houdt tot slot een
pleidooi voor uitvoeringsorganen die een publiekrechtelijk karakter dragen
en vakbedrijfsgewijs zijn georganiseerd.

In het rooms-rode kabinet-Beel (1946-1948) grijpen diverse fracties de
behandeling van de begroting voor de dienstjaren  1946 en  1947 aan om hun
mening over het rapport-Van Rhijn te ventileren. Het 'Londense rapport' kan
niet bij iedereen evenveel waardering wegdragen en de vraag is of Drees,
opnieuw minister van Sociale Zaken, van het rapport wenst af te wijken. En
dan met name in hoeverre de minister bereid is aan te sluiten bij het bestaan-
de stelsel en de historisch gegroeide praktijk. De KVP laat in het voorlopig
verslag  van 12 november 1946 opnemen dat het rapport-Van Rhijn  niet als
richtsnoer bij de herziening van de sociale zekerheid kan dienen, omdat de
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strekking van het rapport indruist tegen de historische ontwikkeling van de
sociale verzekering.46 Evenmin kan de ARP zich in het rapport-Van Rhijn
vinden. ARP-woordvoerder Smeenk verklaart  op 3 december  1946  in  de
Tweede Kamer dat "afgezien van de overgangsperiode, waarin bijzondere
hulp moet worden geboden, aan het verzekeringsprincipe onverzwakt vastge-
houden moeten worden".47 Slechts de PvdA-fractie in de Tweede Kamer
laat bij monde van Kupers weten zich in grote lijnen achter de Londense
denkbeelden te scharen. 48

Minister Drees houdt het voor mogelijk een synthese te vinden tussen
het Londense rapport en de historische ontwikkeling in Nederland. Drees
betoogt dat de uitkeringen moeten worden verhoogd, meer uniformiteit tot
stand dient te komen en de uitvoering kan worden vereenvoudigd.49 Deson-
danks kiest de minister niet voor een eenduidige publieke uitvoering, zoals

bepleit in het rapport-Van Rhijn. Bij een stellingname in de Eerste Kamer
distantieert Drees zich zelfs zo veel mogelijk van de organisatie door over-
heidsorganen: "In het algemeen ben ik van oordeel, dat de Staat natuurlijk
niet behoeft op te treden daar waar in het bedrijfsleven in bepaalde aangele-
genheden voldoende wordt voorzien, maar dat het zeker de taak van den Staat
is zoodanige regelingen te treffen, dat op zoo breed mogelijk vlak voor de
geheele bevolking zekerheid wordt gewaarborgd. Dat is dikwijls niet mogelijk
zonder dat de Staat verplichting oplegt, al kan de uitvoering in zeer belangrij-
ke mate bij organen uit het vrije maatschappelijke leven berusten."'  Wat
betreft de kring van verzekerden is Drees "tot de overtuiging gekomen, dat,
terwijl voor de ouderdomsvoorziening in breede kringen aanvaard wordt, dat
die op de een of andere wijze voor het geheele volk gewaarborgd moet
worden, een dergelijke rechtsovertuiging ten aanzien van ziekte en ongevallen
nog niet gevestigd is. Dat is ook wel te begrijpen, omdat de gevolgen van
ziekte en ongevallen in de kringen der kleine zelfstandigen niet altijd zoo
sprekend zijn als in die van de arbeiders."5' Van de minister kan wat de
ouderdomszorg en, indien mogelijk, de kinderbijslag aangaat de verzekering
worden uitgebreid tot de zelfstandigen. Uitbreiding van de kring van verze-
kerden voor de invaliditeitsverzekering vereist nog ernstige overweging. 52

6.5. Herziening van Londense rapport door gemengde commissie

In maart 1948 brengt de zogenaamde gemengde commissie-Van Rhijn haar
Rapport inzake de Herziening van de Sociate Verzekering uit. Deze com-
missie is een samenvoeging van de technische ambtelijke commissie die door
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minister Drees  in  1945 is ingesteld  om de voorstellen  uit het rapport-Van
Rhijn uit te werken en een commissie uit de Stichting van de Arbeid die de
sociale verzekering bestudeert. Aanvankelijk krijgt de gemengde commissie,
wederom onder voorzitterschap van Van Rhijn, de opdracht alleen de kwestie
van de oudedagsvoorziening te onderzoeken. In september 1947 wordt echter
besloten het gehele vraagstuk van herziening van de sociale verzekering in
studie te nemen. 53

De ideeen van de gemengde commissie wijken op essentiele punten af
van het Londense rapport-Van Rhijn en volgen vrijwel geheel de weg die
de Stichting van de Arbeid in haar tweede nota inslaat. De gemengde com-
missie wenst slechts uitbreiding van de kring van verzekerden tot de zelfstan-
digen. Een uitzondering maakt de gemengde commissie voor de ouderdoms-
verzekering: de mogelijkheid moet worden geopend deze verzekering geleide-
lijk uit te breiden tot die bevolkingsgroepen, die buiten de kring van loonar-
beiders en zelfstandigen vallen.54 Voorzieningen worden voorgedragen in
geval van ziekte, ongeval, invaliditeit, overlijden, ouderdom en inzake kinder-
bijslag. Rekening houdend met de economische en financiele mogelijkheden
van Nederland, worden verdere te dekken risico's vooralsnog niet in overwe-
ging genomen.55 Voorts moeten de premies in beginsel door werkgevers
en werknemers gezamenlijk worden opgebracht. De kinderbijslagverzekering
vormt hierop een uitzondering en wordt niet ten laste van de werknemers
gebracht.56

De gemengde commissie stelt een uitvoeringsschema op, dat op de
gehele sociale verzekering van toepassing is. Een schema, waarbij "enerzijds
de besturende en de beslissende taak toevalt aan de bedrijfsverenigingen en
anderzijds op het terrein van de administratieve uitvoering de Feeds zo lang

begeerde unificatie in de sociale verzekering wordt verkregen. De Commissie
ziet in een uitvoering der sociale verzekering door bedrijfsverenigingen een
voortzetting van de lijn der historische ontwikkeling, waarbij de sociale

verzekering van overheidsuitvoering geleidelijk is gegroeid in de richting van
uitvoering door bedrijfsorganen, een vorm van uitvoering, waarin de gedachte
van het z.g. zelf doen tot haar recht komt. De Commissie ziet in de bedrijfs-
verenigingen voorts het resultaat van de samenwerking tussen werkgevers
en arbeiders, welke samenwerking in de bedrijfsvereniging tot verdere ont-
plooiing kan komen.'•57 Aan het hoofd van de gehele uitvoeringsorganisatie
wordt een Centrale Sociale Verzekeringsraad geplaatst. De Raad, een toe-
zichthoudend en coordinerend toporgaan, bestaat uit een evenredig aantal

vertegenwoordigers van de overheid en de centrale werkgevers- en werkne-
mersorganisaties. De uitvoering van de sociale verzekering berust bij de
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verplichte vakbedrijfsverenigingen, functionerend voor 66n bedrijfstak of een
aantal verwante bedrijfstakken. Naast deze vakbedrijfsverenigingen wordt
den algemene bedrijfsvereniging in het leven geroepen, die fungeert als
restorgaan voor onder anderen werkgevers, werknemers en zelfstandigen die
niet onder een specifieke vakbedrijfsvereniging vallen. De bedrij fsverenigin-
gen hebben een besturende en beslissende functie en komen tezamen in een
Federatie van Bedrijfsverenigingen. De administratie van de bedrijfsvereni-
gingen wordt ondergebracht bij een Centraal Administratiekantoor, dat
verspreid over het gehele land bijkantoren en agentschappen bezit. Desge-
wenst kan een bedrijfsvereniging, met instemming van de Centrale Sociale
Verzekeringsraad, de administratie zelf voeren. Voor wat betreft de uitvoering
van de ouderdomsverzekering wordt uiteindelijk besloten de Centrale Sociale
Verzekeringsraad een ruimere invloed toe te kennen dan bij de andere takken
van verzekering. 58

Van de zijde van de vakverenigingen en de werkgeversorganisaties volgt in
de  loop  van   1949 een stroom van reacties  op het rapport  van de gemengde
commissie-Van Rhijn.59 Bij de werknemersorganisaties is duidelijk sprake
van een tweespalt tussen de confessionele vakbonden en het NVV. Met name
ten aanzien van de rechtsgrond, de kring van verzekerden en de organisatie.
Het NVV volgt de rechtsgrond van de Londense commissie-Van Rhijn:
vrijwaring van alle gebrek voor alle burgers. Op basis van dit uitgangspunt
steunt het NVV de invoering van volksverzekeringen. Het CNV en de KAB
hanteren de aanspraak op voldoende loon als rechtsgrond. De confessionele
vakbonden verdedigen derhalve een uitbreiding van de kring van verzekerden
tot de zelfstandigen en wijzen volksverzekeringen van de hand. Inzake de
uitvoeringsorganisatie bestaat eenzelfde tweedeling: aan de ene kant het CNV
en de KAB die de uitvoering geheel bij het bedrijfsleven willen onderbren-
gen, aan de andere kant het NVV dat zich kan vinden in het uitvoerings-
schema van de gemengde commissie-Van Rhijn. Het NVV toont zich een
voorstander van sterke overheidsinvloed en vergaande centralisatie en omarmt
de gedachte van een Centrale Sociale Verzekeringsraad en een Centraal
Administratiekantoor, zoals voorgesteld in het rapport van de gemengde
commissie-Van Rhijn. Het CNV voelt niets voor de Centrale Sociale Verze-
keringsraad. Uitgaande van het beginsel van soevereiniteit in eigen kring
moet de uitvoering door het bedrijfsleven en het toezicht door de overheid
strikt worden gescheiden. De KAB, die zich weliswaar met de tripartite
samenstelling van de Centrale Sociale Verzekeringsraad kan verenigen,
schrijft de Raad slechts een toezichthoudende taak voor. De uitvoering dient
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per district te geschieden door adn orgaan met een besturende, beslissende
en administratieve bevoegdheid. Dat orgaan moet worden opgericht door
werkgevers en werknemers. 64)

In tegenstelling tot de vakbonden houden de werkgeversorganisaties de
gelederen gesloten. Zowel het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond (CSWV)
als het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers en het Katholiek
Verbond van Werkgevers Vakverenigingen zien geen gegronde reden voor
het opnemen van de zelfstandigen in de kring van verzekerden. Een mening
die overigens niet wordt gedeeld door vier middenstandsbonden. Daarnaast
zijn de werkgeversorganisaties elk van oordeel dat de rol van de overheid
op het gebied van de uitvoering moet worden beperkt. Zo vinden zij dat de
bedrijfsorganen zelf moeten beslissen over het al dan niet zelf uitvoeren van
de administratie van de sociale verzekeringen.

6I

Minister Joekes, de PvdA-minister van Sociale Zaken in het kabinet
Drees/Van Schaik (1948-1951), wil handen en voeten geven aan de overeen-
stemming, zoals door de vertegenwoordigers van de overheid en het bedrij fs-
leven in de gemengde commissie-Van Rhijn is bereikt over de organisatie
van de sociale verzekering. Enkele maanden na het verschijnen van het
Rapport inzake de Herziening van de Sociale Verzekering vraagt Joekes de
gemengde commissie op grond van de in haar rapport neergelegde beginselen
ontwerpen van wet voor te bereiden.62 De gemengde commissie wordt opge-
splitst in verschillende sub-commissies die elk een eigen onderwerp bestude-
ren, zoals kring van verzekerden en uitvoeringsorganisaties. Alsnog ontstaat
verdeeldheid. Zo ziet een deel van de sub-commissie uitvoeringsorganisatie,
onder meer bestaande uit de confessionele werknemers- en werkgeversbon-
den, voor de overheid op het terrein van de sociale verzekering een subsidiai-
re taak weggelegd: de uitvoering moet aan het bedrijfsleven worden toever-
trouwd, de overheid beperkt zich tot het houden van toezicht. Andere com-
missieleden, waaronder afgevaardigden van het NVV, bepleiten een samen-
werking van de overheid en het bedrijfsleven in de Centrale Sociale Verzeke-
ringsraad. Uiteindelijk komen beide partijen tot een compromis: "Algemeen
aanvaard is de gedachte, dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid moet
blijven berusten bij de SVR, maar dat ruimte moet worden gelaten voor een
ontwikkeling waarbij bepaalde tot de dagelijkse taak van deze raad behorende
bevoegdheden aan de FvB overgaan. Daarnaast dient de FvB bij de voorbe-
reiding van beslissingen door de SVR van de aanvang af zoveel mogelijk
te worden ingeschakeld. Op deze wijze is een harmoniese ontwikkeling
mogelijk, waarbij aanvankelijk het zwaartepunt bij de SVR ligt, terwijl het
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naderhand bij de FvB kan komen te liggen."61 De afzonderlijke sub-commis-
sies bereiken geen gezamenlijk eindresultaat. 64

6.6. Het parlement en de Organisatiewet Sociale Verzekering

Minister Joekes en staatssecretaris Van Rhijn dienen  op  14 juni  195() een
ontwerp van wet tot herziening van de uitvoeringsorganisatie van de sociale
verzekering in. De memorie van toelichting op dit wetsontwerp vermeldt:
"De ondergetekenden delen het standpunt van de Gemengde Commissie, dat
het zwaartepunt van de uitvoering der sociale verzekering gelegd moet
worden in handen van organen van het georganiseerde bedrijfsleven. Zij
onderschrijven de opvatting, dat het gewenst is de belanghebbenden zoveel
mogelijk bij de uitvoering te betrekken, hetgeen, blijkens de ervaring, het
best kan geschieden bij een bedrijfstaksgewijze opbouw van de uitvoeringsor-
ganisatie."65 Naast de overkoepelende Sociale Verzekeringsraad (SVR)
vormen de vakbedrijfsverenigingen, opgezet door werkgevers en verzekerden,
de enige dragers van de verzekering. Het toezicht is in handen van de SVR,
die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en de georganiseerde
werkgevers en werknemers.66 In het wetsontwerp wordt verder het denk-
beeld van een centrale administratie, zoals verdedigd in de nota's van de
Stichting van de Arbeid en het rapport van de gemengde commissie-Van
Rhijn, overgenomen. De bedrijfsverenigingen zijn verplicht hun administratie
over te dragen aan een Centraal Administratiekantoor, waaronder een aantal
districtskantoren ressorteert. Het Centraal Administratiekantoor wordt opge-
richt en beheerd door de SVR. 67

Wegens het grote verzet dat spreekt uit het voorlopig verslag wordt in
de memorie van antwoord van  12 juli 1951 reeds teruggekomen op de ruime
bevoegdheden van de SVR. Inmiddels is een nieuw kabinet aangetreden, het
ministerie-Drees (1951-1952). In dit kabinet (KVP, PvdA, CHU en VVD)
zijn Joekes en Van Rhijn opnieuw respectievelijk minister en staatssecretaris
van Sociale Zaken. De bewindslieden belasten de SVR niet langer met een
uitvoerende taak, maar geven de Raad uitsluitend het karakter van een toe-
zichthoudend, coOrdinerend en leidinggevend toporgaan. Verder wordt in de
memorie van antwoord besloten de ouderdomsverzekering buiten de wer-
kingssfeer van de wet te houden. Voorlopig blijft de uitvoering van deze
verzekering een taak van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Ar-
beid.68 De beslissing over de uitvoering van de toekomstige ouderdoms-
verzekering wordt uitgesteld tot de Staten-Generaal de desbetreffende wet
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in behandeling neemt. De herziening van de uitvoeringsorganisatie moet
geleidelijk plaatsvinden. Bij het bepalen van de rangorde wordt primair
gedacht aan de Werkloosheids-, de Ziekte- en de Kinderbijslagwet.69 Ook
de verzekering voor zelfstandigen wordt buiten de wet gehouden, omdat de
toekomstige vorm van deze verzekering nog niet vaststaat. 711

In navolging van de bezwaren van de werkgevers en de confessionele vakbe-
weging ten aanzien van het rapport van de gemengde commissie-Van Rhijn
bekritiseren ook de confessionele en liberale parlementariers de verplichte
administratie, die in het wetsontwerp tot de uitvoeringsorganisatie der sociale
verzekering wordt voorgesteld.7' Deze kritiek wordt verwoord door Stapel-
kamp (ARP), oud-voorzitter van het CNV. Stapelkamp juicht de samenwer-
king van werkgevers en werknemers in de bedrijfsverenigingen toe. Het is
de ARP'er echter een doorn in het oog dat de bedrijfsverenigingen worden
gedwongen hun administratie over te dragen. Dat moeten deze verenigingen
zelf kunnen beslissen. Stapelkamp is van mening dat de bedrijfsverenigingen,
op vrijwillige basis, hun administratie in handen kunnen brengen van een
gemeenschappelijk administratiekantoor dat wordt opgericht door de bedrij fs-
genoten zelf en onder toezicht staat van de SVR. Geste,ind door ARP, KVP,
CHU en VVD dient Stapelkamp een amendement van die strekking in.
Stapelkamp wijst er bovendien op dat uit de vele adressen aan de Tweede
Kamer blijkt dat de gedachte van het zelfdoen wordt ondersteund door het
georganiseerde bedrijfsleven.

72

De PvdA73 toont zich weI een voorstander van een centraal admini-
stratiekantoor en zet haar vraagtekens bij het zelfdoen. Van den Born (PvdA):
"Ik had toch weI gaarne gewild, dat een van de voorstanders van het z.g. zelf
doen nu eens een duidelijke uiteenzetting had gegeven van het grote nut en
de grote gevolgen, de grotere efficiency en het grote belang van het zelf
doen."74 Van den Born waarschuwt zijn partijgenoten Joekes en Van Rhijn
dat wanneer de motie-Stapelkamp wordt overgenomen de PvdA-fractie niet
met het wetsontwerp kan instemmen. De PvdA wenst geen verantwoordelijk-
heid te dragen voor deze "nieuwe lappendeken" voor de uitvoering van de
sociale wetgeving, aldus Van den Born.75 De CPN uit vergelijkbare twij-
fels.76

Staatssecretaris Van Rhijn begint de verdediging van het wetsontwerp door
te stellen dat in geval van uitvoering door vakbedrijfsverenigingen de begin-
selen van alle politieke partijen zijn verenigd in het streven naar zelfdoen.
"Dit beginsel vindt in de antirevolutionnaire partij weerklank, blijkens de
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gedachte van souvereiniteit in eigen kring; in Rooms-Katholieke kring blij-
kens het subsidiariteitsbeginsel, nl., dat het hogere orgaan niet moet doen,
wat het lagere orgaan kan verrichten. Het beginsel vindt in de kringen van
de P.v.d.A. en wellicht ook in liberale kringen aanhang door de gedachte van
de functionele decentralisatie."77 Van Rhijn wil vervolgens geen concessies
doen aan de ondertekenaars van het amendement-Stapelkamp. De staatsse-
cretaris voorspelt dat met de aanneming van dit amendement een nieuw pro-
bleem ontstaat, namelijk de unificatie van de bedrijfsverenigingen.78 Uitein-
delijk gaan de staatssecretaris en de minister toch overstag: in een nota van
wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren van confessionele
en liberale zijde: niet langer meer wordt gesproken van een Centraal Admini-
stratiekantoor, maar van een Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK),
opgericht door erkende centrale organisaties van werkgevers en werknemers.
Het GAK staat onder toezicht van de SVR.79 Hierop trekt Stapelkamp zijn
amendement  in en neemt de Kamer op 5 maart  1952 het wetsontwerp  met
45 tegen 22 stemmen aan. De PvdA en de CPN stemmen tegen. 8()

De Organisatiewet Sociale Verzekering81 (OSV) treedt in  1953  in wer-
king. Per 1 januari 1953 wordt de uitvoering van de ziekte- en kinderbijslag-
verzekering overgedragen aan de bedrijfsverenigingen.82 Aangezien de bepa-
lingen in de OSV op het punt van de bedrijfsverenigingen nagenoeg overeen-
stemmen met overeenkomstige regelingen in de Werkloosheidswet ligt het
in de lijn der verwachting dat de meeste bedrijfsverenigingen krachtens de
Werkloosheidswet ook worden erkend als organen voor uitvoering van de
ziekengeld- en kinderbijslagverzekering. 83

6.7. Toenadering staatspensioen en verzekeringsprincipe

Hoewel het merendeel van de politieke en maatschappelijke actoren de door
de commissie-Van Rhijn voorgestelde volksverzekeringen van de hand wijst,
wordt een uitzondering gemaakt voor de voorziening van de oude dag. In
1946 constateert minister Drees reeds dat in brede kringen wordt aanvaard
dat de ouderdomsvoorziening voor het gehele volk moet worden gewaar-
borgd. Toch duurt het vervolgens nog tien jaren voordat de eerste volksverze-
kering in Nederland in het Staatsblad verschijnt. Dit decennium vormt de
afsluiting van de vooroorlogse pensioenstrijd, waarin met name de stelselken-
merken de vorm van. de rege[geving en de personenkring centraal staan.
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In de crisis van de jaren twintig en dertig naderen de rechtse en linkse opties,
het verzekeringsprincipe versus het staatspensioen, elkaar. De aanvankelijke
politieke voorstanders van het staatspensioen, met uitzondering van de com-
munisten84, wijzen het verzekeringsprincipe niet langer af. Ook de aan-
hangers van de verzekeringsgedachte lijken zich minder stellig :ian hun
principes vast te houden. Zo ziet de katholieke minister Verschuur. bij de
behandeling van de begroting van zijn departement in december  1929, het
staatspensioen als een noodzakelijke financiele bijdrage van de zijde van de
overheid. Verschuur: "Men beschouwt de Staatspensionneering op den dag
van heden niet anders dan als een aanvulling, een onderdeel van de sociale
verzekering. Middenstandsorganisaties, zoals de Nederlandse R.K. Mid-45

denstandsbond, de Vereniging van de Christelijke Handels- en Industriele
Middenstand en de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond verdedigen
in de eerste helft van de jaren dertig een ouderdomsverzekering voor zelfstan-
digen.86 Een standpunt dat wordt gedeeld door het NVV en de SDAP in
hun rapport Sociale Verzekering, datin 1938 wordt uitgebracht. In het rapport
wordt allereerst enige afstand genomen van het staatspensioen: "Het Staats-
pensioen zal niet gemakkelijk een bevredigende hoogte bereiken, de pensioen-
verzekeringen, die het zonder Rijksbijdragen stellen kunnen, blijven daarom
hoofdzaak."87 Vervolgens houden NVV en SDAP een pleidooi voor een
algemene verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom,
invaliditeit, ziekte en ongevallen, ook voor de kleine zelfstandigen. Voor de
zelfstandigen die niet in staat zijn de premie op te brengen, moet dit bij wijze
van maatschappelijk hulpbetoon gebeuren.

x8

Tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog wordt door bestuurders van
vakcentrales van werkgevers en werknemers aangedrongen op een verbetering
van de voorzieningen voor ouderen89, en adviseert de commissie-Van Rhijn
een algemeen ouderdomspensioen voor de gehele bevolking. In de troonrede
van 23 juli 1946 staat te lezen: "Terwijl voortgewerkt wordt aan een algemee-
ne herziening der sociale verzekering als onderdeel van het streven naar
grooter bestaanszekerheid, zal spoedig een voorloopige voorziening ten gunste

1,9()van ouden van dagen aan U worden voorgelegd. Voorts dient minister
Drees op 27 november  1946 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in  tot
het treffen van een voorlopige regeling ter voorziening in de nood van ouden
van dagen, de Noodwet Ouderdomsvoorziening. "De groote nood, welke in
breede kringen door de ouden van dagen geleden wordt, eischt onmiddelliike
leniging", aldus de memorie van toelichting.' ' De voorlopige regeling is
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wenselijk "in afwachting van de totstandkoming eener definitieve voorziening
door middel van verplichte verzekering".92

De Noodwet is bedoeld voor alle 65-jarige mannelijke en ongehuwde
vrouwelijke Nederianders beneden een bepaalde inkomenserens.'}3 Volgens
de memorie van toelichting is het uitgangspunt van het wetsontwerp "de
gedachte, dat de voorziening niet beperkt dient te blijven tot de ouden van
dagen, die in loondienst zijn geweest, doch dat allen, ongeacht de plaats, die
zij in het maatschappelijk leven hebben ingenomen, daarvoor in aanmerking
moeten kunnen komen, als hun financieele omstandigheden het noodig
maken. Deze gedachte strookt met het voornemen van den eersten onderge-
teekende om de toekomstige, in voorbereiding zijnde ouderdomsverzekering
niet te beperken tot de loonarbeiders, doch ook de niet-loontrekkenden daarin
op te nemen:"4 Aan de uitkering gaat een middelentoets vooraf. Bovendien
betalen de 'Dreestrekkers' geen premie. In deze context draagt ook naar
mening van Drees zelf de Noodwet het karakter van een staatspensioen.
Volgens de minister kan dit gezien de dringende omstandigheden niet an-
ders.95

Beide Kamers verzetten zich niet tegen het voornemen van minister
Drees ook de niet-loontrekkenden in de ouderdomsvoorziening op te nemen.
Ook bestaat er overeenstemming over het dringende karakter van het wetsont-
werp: alle partijen zijn het er over eens dat de ouden van dagen niet langer

96kunnen wachten op de definitieve regeling op verzekeringsbasis.  Toch
leven er in de Kamer wel enige bezwaren tegen het wetsontwerp. Afgevaar-
digden van de KVP, de ARP, de CHU en de VVD spreken hun teleurstelling
uit over het feit dat in het wetsontwerp het verzekeringsprincipe is losgelaten.
Zij wijzen er tevens op dat de gedeeltelijke aftrek van de eigen inkomsten
de spaarzin en de zelfzorg ondermunen.97 Verder wordt tijdens de parlemen-
taire behandeling van de noodregeling eens te meer duidelijk dat de PvdA
de gedachte van staatspensioen heeft verlaten. Woordvoerder Suurhoff: "Dat
een definitieve regeling zal uitgaan van het verzekeringsbeginsel, iii zullen
ook daarbij overgangsmaatregelen niet kunnen worden gemist, achten mijn
politieke vrienden en ik juist. Wi.i zijn van oordeel, dat een in vrijheid levend
volk het niet zal kunnen stellen zonder een sterk besef van persoonliike

1,98bestaansverantwoordelijkheid bij de groote meerderheid van zijn burgers.
Beide Kamers nemen het wetsontwerp uiteindelijk zonder hoofdelilke stein-
ming :ian. De Noodwet Ouderdomsvoorziening"" treedt in oktober  1947  iii
werking.

'IM)

298



De toenadering van de optie van het staatspensioen en de verzekeringsge-
dachte betekent een streep door de rekening van de Bond voor Staatspension-
neering (BvS). Onder de burgers blijft de wens 'staatspensioen voor iedereen'
echter leven, gezien de 65.000 leden die de BvS in de jaren dertig ongeveer
telt en de grote opkomst bij Bondsactiviteiten:" Zelfs van de kansel wordt
het staatspensioen zo af en toe gepredikt."12 De BvS, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de Duitsers wordt verboden, pakt in de naoorlogse .iaren
zijn taak weer op. 1 03 Hoewel er bezwaren zijn tegen de lage uitkeringen,
noemt de BvS de Noodwet-Drees een "stap in de goede richting".",4 Bonds-
voorzitter Van Roekel schrijft in reactie op deze noodmaatregel: "Met deze
Noodwet is een stuk premievrij staatspensioen veroverd. (...) De noodrege-
ling-Drees, die nu wet is geworden, houdt rekening met het recht, dat iedere
werker heeft op de hulp van de staat, welke hulp niet als staatsarmenzorg
moet worden aangemerkt maar als gemeenschapszorg. Maar de Bond„MS

uit ook zijn bezorgdheid over het verplichtende karakter van de definitieve
regeling van de ouderdomsvoorziening, dat de memorie van toelichting op
de Noodwet in het vooruitzicht stelt. In het najaar van 1948 neemt de BvS
een resolutie aan, waarin wordt geeist dat een premievrij staatspensioen de
leidraad moet vormen bij het ontwerpen van een definitieve regeling. Wan-
neer de BvS  in  1950 een buitengewoon congres organiseert, gaan stemmen
op voor een compromis tussen de verzekeringsgedachte en het staatspensioen.
Het congres staat echter nog steeds achter de oorspronkelijke Bondsdoelstel-
ling: staatspensioen, zonder premiebetaling.

10

6.8. Het vraagstuk van de definitieve ouderdonisverzekering

Met de Noodwet Ouderdomsvoorziening lijkt de strijd tussen de aanhangers
van het staatspensioen en die van de verzekeringsgedachte gestreden. Het
wetsontwerp wordt immers ingediend in afwachting van de totstandkoming
van een definitieve voorziening door een verplichte verzekering. Eveneens
wordt in de Noodwet een beslissing genomen ten aanzien van de kring van
verzekerden: in de toekomstige ouderdomsverzekering moeten naast de
loonarbeiders ook de niet-loontrekkenden worden opgenomen. Ondanks de
bereikte overeenstemming ten aanzien van de Noodwet Ouderdonisvoor-
ziening zetten politieke en maatschappelijke organisaties de pensioenstriid
onverminderd voort.

De troonrede van 1948 belooft een definitieve ouderdomsvoorziening,
gebaseerd op het rapport van de gemengde commissie-Van Rhi.in: "In aan-
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sluiting aan een enkele maanden geleden uitgebracht rapport wordt een
algemene herziening van de sociale verzekeringen ter bevordering van meer
eenheid en tot uitbreiding dier verzekeringen tot daarvoor in aanmerking
komende groepen van zelfstandigen verder voorbereid, mede ten einde te
voorzien in een duurzame regeling ten behoeve van de ouden van dagen bij
beeindiging van de thans geldende tijdelijke voorziening."un De gemengde
commissie is van mening dat de mogelijkheid moet worden geopend de
ouderdomsverzekering geleidelijk uit te breiden tot die bevolkingsgroepen,
die buiten de kring van loonarbeiders en zelfstandigen vallen. Verder opteert
de gemengde commissie voor een op een noodzakelijk levensminimum
gebaseerd bodempensioen, dat aangevuld kan worden met onder meer uitke-
ringen uit de bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen en de particuliere
verzekeringen.

!()8

Minister Joekes besluit in  1949 een wetsontwerp inzake de ouderdoms-
verzekering voor te bereiden. De hoofdlijnen worden als volgt vastgesteld:
een algemene volksverzekering met een uniforme premie en een uniforme
uitkering; diegenen die de premie niet kunnen opbrengen, worden daarvan

vrijgesteld; de uitkering wordt noch gekoppeld aan de individuele duur van
de verzekering noch aan de individuele betaalde premie; de uitkering ligt op
het gemiddelde niveau van de Noodwet; de uitvoering komt in handen van
de bedrijfspensioenfondsen en in de overgangsfase draagt de overheid de
kosten, maar dan moet er wei een aftrek van eigen inkomsten zijn. Het
voorstel van Joekes ontmoet zware tegenstand binnen het kabinet. Partijge-
noot Lieftinck, minister van Financien, twijfelt aan de financieel-economische
haalbaarheid van de plannen. Ook de KVP-ministers hebben ernstige beden-

kingen: Van den Brink (Economische Zaken) meent dat het voorstel econo-
misch niet haalbaar is, terwijl vice minister-president Teulings en Rutten
(Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) principiele bezwaren maken tegen
de volksverzekering.

1()9

Op 8 juni 1951 ontvangt minister Joekes (PvdA) een brief van de Raad van
Vakcentralen (NVV, KAB en CNV). Als reactie op de voorstellen van de
gemengde commissie-Van Rhijn en die van de minister zelf lanceert de Raad
van Vakcentralen in dit schrijven een Plan in zake de k,ekonistige Quder-
dom.0voorzieni,ig. Het gezamenlijk optreden van de vakcentrales is vooral
ingegeven door NVV-bestuitrder Berger. Omdat een groot deel van de kleine
zelfstandigen niet in staat is premie te betalen, spreekt Berger zich uit voor
een stelsel dat wordt gefinancierd door een zogenaanide bestenimingsheffing,
een speciale belasting voor een vaste bestemming. De Raad van Vakcentralen
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oppert een verplicht gesteld bedrijfspensioenfonds naast een verplichte
volksverzekering. Volgens Berger vormt het plan van de vakcentrales11.

een "constructief compromis, synthese tussen de orthodoxe verzekeringsge-
dachte en het staatspensioen"."' Concreet heeft de Raad van Vakcentralen
de volgende ouderdomsregeling voor ogen. De bedrijfstakken zonder bedrijfs-
pensioenfondsen moeten worden verplicht deze fondsen in te stellen, of over
te gaan tot de verplichte instelling van 6En algemeen bedrijfspensioenfonds.
De zelfstandigen moeten de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten bij
de bedrijfspensioenfondsen, respectievelijk bij het algemene bedrijfspensioen-
fonds. Naast het bedrijfspensioen moet een volkspensioen worden gegaran-
deerd. Deze volksverzekering is verplicht. Bedrijfspensioen en volkspensioen
vormen tezamen het totaalpensioen, dat een bepaald percentage bedraagt van
het gemiddelde loon in een bepaald jaar. Over de premieheffing meldt de
brief van de Raad van Vakcentralen dat de bijdrage dient te worden uitge-
drukt in een percentage van het inkomen. De premie, die voor de helft door
de werkgever en voor de helft door de werknemer moet worden opgebracht,
wordt geind door de belastingdienst.

112

Begin 1947 roept het bestuur  van  het R.K. Centrum voor Staatkundige
Vorming een commissie in het leven met de opdracht een rapport uit te
brengen over het vraagstuk van de verplichte ouderdomsverzekering. De
commissie publiceert op 24 juli  1951  het rapport Verptichte ouderdomsver-

113zekering. Gronds[agen van een wettelijke regeling Volgens het rapport
leert de praktijk dat het niet gemakkelijk is geld te reserveren voor de oude
dag. Met als gevolg dat diegenen die niet meer kunnen werken armlastig
worden en ten laste van de gemeenschap vallen. Deze omstandigheid geeft
de overheid het recht "om aan haar onderdanen de verplichting op te leggen
te sparen, teneinde daarvan in de jaren, dat zij voor werken te oud zijn, te

„ 114kunnen leven .   In de optiek van de commissie moet de toekomstige ou-
derdomsverzekering als volgt worden geregeld: een voor zo groot mogelijke
groepen van de bevolking geldende verplichte verzekering voor een bodem-
of basispensioen, en eventueel verdergaande aanvullende voorzieningen,
bedrijfstaks- of ondernemingsgewijze te treffen. De uitkering moet voldoende
zijn om in de meest dringende levensbehoeften te kunnen voorzien. 115

Eerder dat jaar, op 27 februari 1951 verzorgt Veldkamp'16 een inleiding
op de jaarvergadering van de landelijke sub-groep sociale verzekering van
de Algemene R.K. Ambtenarenvereniging, met als titel Het perspectief der
sociale verzekering. Arbeidsverzekering of volksverzekering? Als antwoord
op deze vraag voorspelt Veldkamp: "Ik geloof er niet ver naast te zijn,
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wanneer ik meen te kunnen vaststellen, dat in kringen van katholieke staat-
kundigen niet gedacht wordt aan een ontwikkeling in de richting van een
volksverzekering, doch wel aan een ontwikkeling in de richting van een ruim
gestelde arbeidsverzekering en deze laatste primair opgevat als bedrijfsver-
zekering en niet als algemene verzekering. Naar de zienswijze van Veld-

„117

kamp blijft de mogelijkheid van een rechtsgrond voor een volksverzekering
beperkt tot "een verzekering van al degenen, die arbeid verrichten. Deze
rechtsgrond steunt op de eis van de rechtvaardigheid in de inkomensvorming
uit arbeid.""8 Uit praktische overwegingen maakt Veldkamp echter een
uitzondering voor de ouderdomsregeling, die niet minder ver kan gaan dan
de Noodwet Ouderdomsvoorziening. In het algemeen valt de keuze tussen
arbeids- of volksverzekering uit "ten gunste van de arbeidsverzekering, met
enkele concessies aan de idee der volksouderdomsverzekering. Deze conces-
sies deed ik niet omwille van een verloochening van het beginsel, doch om
wille van de eenvoud, welke de komende regelingen moeten sieren. " 119

Mede naar aanleiding van de brief van de Raad van Vakcentralen Stilurt
minister Joekes op 27 maart 1952 een advies aan de Sociaal-Economische
Raad omtrent beginselen, vorm en omvang van de toekomstige ouderdoms-
verzekering. De minister komt terug op zijn voornemen een concreet voorstel
aan de SER voor te leggen. In plaats daarvan voorziet de minister de advies-
aanvrage van de voornemens van de regering die zijn neergelegd in de Nota
in zake de toekomstige ouderdomsvoorziening. Deze nota bevat hoofdzakelijk
een nadere uitwerking van de gedachten die aan de voorstellen van de ge-
mengde commissie-Van Rhijn ten grondslag liggen, alsmede de brief van
de Raad van Vakcentralen:2ll Over de kring van verzekerden concludeert
de regeringsnota: "Samenvattende achten de ondergetekenden het derhalve
wenselijk, dat thans een ouderdomsverzekering voor zoveel mogelijk de
gehele bevolking in het leven wordt geroepen."121 Pas gaandeweg de nota
wordt duidelijk dat de samenstellers de voorkeur geven aan een allen omvat-
tende volksverzekering, zonder uitzonderingen. In overeenstemming met het
plan van de Raad van Vakcentralen worden in de regeringsnota de volgende
uitgangspunten gehanteerd: een algemene volksverzekering, een uniforme
basisuitkering, geen aftrek van eigen inkomen en geen gemeenteclassificatie.
Bovenop het bodempensioen komen andere voorzieningen, zoals bedrijfspen-
sioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en eigen voorzieningen. Ten
aanzien van de hoogte van de uitkering heeft de regering een 'gemiddeld'
bodempensioen ten opzichte van de bedragen van de Noodwet Ouderdoms-
voorziening in gedachten. Bovendien komt de ouderdomsrente uit de Invalidi-
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teitswet te vervallen. Volgens de nota van de regering moeten werkgever en
werknemer tezamen de premie opbrengen, de zelfstandigen dienen deze in
beginsel zelf te betalen, en het Rijk moet de premie voor de onvermogenden
voor zijn rekening nemen. De regeringsnota gaat uit van een uniform premie-
bedrag.

122

Ongeveer een half jaar nadat de regering de SER om advies vraagt,
publiceert het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond het Rapport Ouderdoms-
voorzieningen C 1952). Volgens het CSWV heeft de overheid de plicht te
bevorderen dat leden van de maatschappij voorzieningen treffen voor onder
meer de oude dag. Alleen al vanwege het technische aspect van dergelijke
voorzieningen wordt een wettelijke verplichte ouderdomsverzekering onver-
mijdelijk geacht.123 Het CSWV wenst een voor de gehele bevolking gel-
dend wettelijke ouderdomsverzekering, die door staatsorganen wordt uitge-
voerd op basis van het omslagstelsel. De uitkeringen moeten zich beperken
tot een bodemvoorziening. De uniforme premie wordt door de belastingdienst
geYnd.124

De SER brengt zijn Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering op
26 februari  1954 uit. Het advies bestaat uit een meerderheid- en een minder-
heidsnota. Het merendeel van de SER-leden meent dat het algemene morele
besef met betrekking tot de verhouding tot de naaste vereist dat in de nood
van de ouderen wordt voorzien. "Indien echter het ontbreken van een inko-
men op de oude dag een algemeen maatschappelijk verschijnsel wordt, heeft
de centrale overheid de plicht tot ingrijpen, niet alleen tot het wegnemen van
de nood. Zij heeft evenzeer tot taak de maatregelen te treffen, welke voorko-
men, dat een dergelijke situatie kan ontstaan."125 De meerderheid van de
Raad staat op het standpunt dat in aansluiting op de historisch gegroeide
situatie de wettelijke regeling van de ouderdomsvoorziening het karakter van
een verplichte verzekering moet dragen, omdat in deze vorm zowel het
beginsel van de eigen verantwoordelijkheid als dat van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid tot uitdrukking komt. In dat kader mag de overheid de

126individuele vrijheid beperken door een verzekeringsplicht op te leggen.
Voor de meerderheid van de SER is dit "een rechtstreeks uitvloeisel van haar
standpunt, dat de zorg voor de oude dag primair rust op de belanghebbenden
zelf, die de plicht hebben in het onderhoud van zichzelf en van hun gezin
te voorzien, ook voor de periode, dat zij zich geen inkomen meer kunnen
verwerven. Nu blijkens de ervaring deze verplichting door velen niet wordt
nagekomen of niet kan worden nagekomen, heeft de overheid, als behartigster
van het algemeen belang naar het oordeel van de meerderheid het recht en
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de plicht de nodige maatregelen ter effectuering van deze plicht door belang-
hebbenden te treffen. De verplichte sociale verzekering, die immers mede
berust op de eigen verantwoordelijkheid van belanghebbenden, acht zij in
de huidige omstandigheden de meest aangewezen vorm voor dit ingrij-
Pen."127

De meeste SER-leden spreken zich uit voor een wettelijke ouderdomsver-
zekering die zich tot alle ingezetenen uitstrekt. Nationaliteit, hoogte en bron
van inkomen spelen hierbij geen enkele rol.128 Vooralsnog moet worden
volstaan met een uniform ouderdomspensioen, dat ingaat op 65-jarige leeftijd
en iets meer bedraagt dan de maximumuitkering van de Noodwet Ouder-
domsvoorziening. Diegenen die een inkomen verwerven, zijn premieplichtig
en moeten een percentage van hun inkomen afdragen, zolang dit niet een
bepaalde grens overschrijdt. Wat betreft de financiering wordt in de meerder-
heidsnota gekozen voor een omslagstelsel, voor de uitvoering wordt gedacht
aan een centraal uitvoeringsorgaan, voor het vaststellen en het innen van de
premies aan de belastingdienst.

129

In tegenstelling tot de meerderheid van de SER zien de ondertekenaars
van de minderheidsnota, de katholieke hoogleraren Van der Grinten, Smeets
en Van der Ven, geen rechtsgrond voor een verplichte ouderdomsverzekering
voor de gehele bevolking. De drie SER-leden kunnen wel hun instemming
betuigen met een verplichte ouderdomsverzekering voor loontrekkenden.
Organen van het bedrijfsleven, zoals de bedrijfsverenigingen, moeten deze
verzekering uitvoeren. De hoogleraren stellen dat de rechtsgrond voor een
wettelijke verplichting voor de zelfstandigen ontbreekt. Ter ondersteuning
van deze stelling verwijzen zij naar het rapport Sociale voorzieningen \,oor
ze(fstandigen, dat het Centrum voor Staatkundige Vorming op  19 mei  1953
uitbrengt. 13(  In dit rapport staat te lezen: "Bepaaldelijk onjuist acht de com-
missie het om de voorziening voor zelfstandigen op 66n lijn te stellen met
die voor loontrekkenden. Op deze wijze worden ongelijksoortige grootheden
onder 66n noemer gebracht. De positie van zelfstandige is in ons maatschap-
pelijk bestel een andere dan die van loontrekkende. In een maatschappij, die
berust op particuliere voortbrenging en distributie, behoort dit ook aldus te
zijn. Het is in het geheel niet logisch een werknemersverzekering tot een
algemene volksverzekering te ontwikkelen."13' WeI onderkennen de katho-
lieke hoogleraren dat een belangrijk aantal zelfstandigen behoefte heeft aan
ouderdomsvoorzieningen. In navolging van het rapport van het Centrum voor
Staatkundige Vorming constateren ook de drie SER-leden dat de nooddruftige
zelfstandigen "het meest doeltreffend kunnen worden geholpen door een
regeling in de trant van de geldende Noodwet Ouderdomsvoorziening",
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gefinancierd uit algemene middelen.132 Tot slot waarschuwen de hooglera-
ren dat indien de weg van de meerderheidsnota wordt ingeslagen, dit leidt
tot "een staatscollectivistisch systeem van voorzieningen in allerhande behoef-

, 133ten'. Zij voorspellen dat als gevolg van de rompslomp rond het heffen
van de premie binnen korte tijd een volledig staatspensioen zonder enige
inkomensgrens wordt ingevoerd. Met als consequentie dat ook de andere
sociale voorzieningen zich uitbreiden tot de gehele bevolking en dat de drang
ontstaat om ook deze uit algemene middelen te betalen. 134

Vele politieke en maatschappelijke organisaties reageren positief op het SER-
advies. De Bond voor Staatspensionneering uit op een buitengewoon congres
op 8 april 1954 zijn tevredenheid over de voorstellen van de SER. De Bond
wijst erop dat enige punten uit het SER-advies overeenkomen met datgene
waarvoor de B vS al jarenlang strijdt. Hoewel het SER-advies geen staatspen-
sioen behelst, kan het wei leiden tot lotsverbetering van de ouden van dagen.

135

Eveneens op 8 april 1954 spreekt de Raad van Overleg grote waardering
uit over het advies van de SER. De katholieke organisaties, verenigd in de
Raad van Overleg, bepleiten een ouderdomsverzekering voor loontrekkenden
en zelfstandigen. Met deze stellingname keren zij zich tegen het minderheids-
standpunt van de katholieke hoogleraren uit de SER. Van katholieke zijde
ondervindt de minderheidsnota zowel instemming als kritiek.136 Evenals
het plan van de Raad van Vakcentralen noemt ook NVV-secretaris Berger
het SER-advies een synthese tussen de orthodoxe verzekeringsgedachte en
het staatspensioen: 37 Op een buitengewoon congres over de ouderdoms-
voorziening, gehouden  op 10 april 1954, onderschrijft  het  NVV  het  SER-
advies in een resolutie.138 Berger spreekt op dit congres tevens enige loven-
de woorden uit over het SER-advies: "Ik geloof, dat Nederland trots op dit
advies van zijn Sociaal-Economische Raad kan zijn. Eindelijk dan toch is
de mogelijkheid er, dat Nederland aan het trotse gebouw van zijn sociale
zekerheid een nieuwe vieugel toevoegt: die van de ouderdomsverzekering.
Najaren van stri.id hebben wij elkaar eindelijk gevonden, omdat wij beseften,
dat niet alleen de strijd belangrijk is, maar ook het vergelijk."'»'

De antirevolutionair Aantjes keert zich tegen het SER-advies, omdat het
voorgestelde stelsel "in wezen dat van het staatspensioen is":41 Volgens
Aantjes vormt vanuit antirevolutionair gezichtspunt de grote mate van over-
heidsbemoeienis het meest zwaar wegende bezwaar. "Of men het S.E.R.-
advies al dan niet een verzekeringskarakter acht te dragen, onweersprekelijk
is m.i., dat de daarin aan de overheid toegedachte functie er een is. welke
wij in de anti-revolutionaire opvatting afgewezen zagen. Zonder nadere
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motivering springt het advies over van de noodzaak van overheidsingrijpen
naar een algemene staatsregeling met voorbijgaan der maatschappelijke
verbanden. (...) Voor wie het recht der niet-statelijke kringen erkent, is zulks
een voorziening voor alle ingezetenen (met geen ander criterium dan dit
ingezetenschap) onaanvaardbaar. De uitzondering bij onontkoombare nood-
zaak (nl. de overheidsbemoeiing, en nog niet eens de staatsrege/ing) wordt
uitgangspunt, en het in beginsel primaire, de eigen zorg en die van onderne-

ming en bedrijf, wordt aanvulling. Immers bedrijfspensioenfondsen enz. zijn
gedacht als aanvulling van het (minimale) pensioen krachtens de staatsrege-
ling. De in onze kring zo vurig voorgestane nauwe band met het bedrijfsle-
ven, waarvan begunstiging van het solidariteitsbesef in het bedrijfsleven
verwacht werd, is in het hier geboden stelsel geheel teloorgegaan; en wel
zonder motivering.

„141

6.9. De Algemene Ouderdomswet

Na  de  verkiezingen  van 1952 volgt Suurhoff zijn partijgenoot Joekes  op.
Suurhoff wordt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in het
kabinet-Drees II (1952-1956), bestaande uit PvdA, CHU, ARP en KVP. De
goedkeuring van het SER-advies door de meerderheid van de politieke
partijen opent voor Suurhoff de mogelijkheid om op 29 juni  1955 een wets-
ontwerp inzake een algemene ouderdomsverzekering in te dienen. Het ont-
werp draagt het karakter van een volksverzekering: de regering wenst een

regeling vast te stellen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende,
verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom. De belang-

rijkste kenmerken van het wetsontwerp vormen: elke ingezetene is verzekerd,
de verzekering gaat in op 65-jarige leeftijd, de uitkering is uniform, de
premie wordt vastgesteld in een percentage van het inkomen, de premies van
personen met een inkomen onder een bepaalde grens komen ten laste van

het Rijk, in de uitvoering wordt voorzien door de Sociale Verzekerings-
bank142 die wordt bijgestaan door de Raden van Arbeid, de Rijksbelasting-
dienst int en heft de premies, de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan
het indexcijfer van de lonen en financiering door middel van het omslagstel-

143
sel.

In de memorie van toelichting wordt de vraag gesteld waarom een
krachtige opbloei van de beweging voor het staatspensioen na de bevri.iding
is uitgebleven. Met name na de oorlog wint immers de opvatting veld dat
de kring van verzekerden tot de zelfstandigen moet worden uitgebreid, en
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worden de nadelen van een orthodox systeem voor de ouderdomsverzekering
zichtbaar. Zo is een kapitaaldekkingssysteem weerloos tegen geldontwaarding,
stuit de belegging van de enorme reserves op bezwaren en moeilijkheden
en wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de vrijwillige ouderdomsver-
zekering. De memorie van toelichting zoekt de verklaring voor het uitblijven
van een toenemende interesse voor het staatspensioen in de grote nadruk die
op de persoonlijke bestaansverantwoordelijkheid wordt gelegd. De voorkeur
gaat uit naar een systeem van oudedagsvoorziening dat aan alle verzekerden
het verband tussen de offers (premies) en de lusten (renten) duidelijk voor
ogen stelt. 144 „

Bij staatspensioen is dit verband er voor de collectiviteit ook
weI, maar het bestaat niet voor de zorgeloze en het is voor alle gewone

'... 145

stervelingen in elk geval tamelijk „onzichtbaar
Vervolgens maakt de memorie van toelichting de les uit de geschiedenis

op: "En ziedaar dan de synthese. Een verzekeringsstelsel, dat zo is opgezet,
dat het vrijwel alle door de voorstanders van staatspensioen geopperde
bezwaren tegen „verzekering" kan ondervangen, zonder nochtans wezenlijk
tekort te doen aan een duidelijk zichtbaar verband tussen offer en uitkering,
sterker nog, dat allen volgens een beperkt draagkrachtbeginsel dwingt een
offer te brengen. (...) Uit het voorgaande blijkt, dat uit de eertijds zo sterk
divergerende meningen ten aanzien van rechtsgrond, vorm en inhoud der
voorziening en kring van verzekerden een zodanige mate van overeenstem-
ming is ontstaan, dat het thans mogelijk geacht moet worden met instemming
van de overgrote meerderheid der beide Kamers van de Staten-Generaal een
systeem van wettelijke verplichte ouderdomsverzekering voor alle Nederlan-
ders in te voeren. In stede van een bedreiging voor het besef van persoonlijke
bestaansverantwoordelijkheid zien de ondergetekenden in het thans voorge-
stelde verzekeringsstelsel veeleer juist een aan de huidige maatschappelijke
verhoudingen aangepaste mogelijkheid om met deze persoonlijke bestaansver-
antwoordelijkheid op het stuk van de oudedagsvoorziening ernst te maken.

De rechtsgrond voor zulk een voorziening zouden de ondergetekenden aldus
willen formuleren: In de huidige maatschappelijke verhoudingen kan de
gedachte van de persoonlijke verantwoordelijkheid ook voor het materieel
bestaan tijdens de oude dag slechts op vruchtbare wijze gerealiseerd worden
door middel van een stelsel van verplichte algemene ouderdomsverzekering.
Derhalve heeft de staat in het algemeen belang de plicht en het recht om zulk
een verzekering tot stand te brengen. „146

Op  15 maart 1956 start de behandeling van het wetsontwerp-Suurhoff in de
Tweede Kamer. De meeste Kamerfracties kunnen zich in grote lijnen in het
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ontwerp vinden. Om te beginnen betuigen de woordvoerders van de confessi-
onele partijen hun instemming. De antirevolutionair Stapelkamp zegt dat de
Kamer bij de behandeling van het wetsontwerp voor een historisch moment
in  de  geschiedenis   van de socialeverzekeringswetgeving staat. 147 Stapel-
kamp is er zeer over te spreken dat het wetsontwerp, overeenkomstig de
ideeen van Kuyper en Talma, op de verzekeringsgedachte berust. "Dit uit-
gangspunt is ons, antirevolutionairen, bijzonder sympathiek. In de strijd, die
er in het verleden, ook in deze Kamer gevoerd is over de vraag, of een
ouderdomsvoorziening moet worden verkregen langs de weg van uitkering
uit de Overheidskas (Staatspensioen) dan wel langs de weg van bijdragen
door de verzekerden (verzekeringssysteem), hebben zij steeds voor het laatste

gepleit. Voor hen was en is uitkering bij ziekte, werkloosheid, invaliditeit
en ouderdom een onderdeel van de arbeidsovereenkomst, een uitgesteld loon,
een door de arbeid verworven recht."148 Ook Kikkert, sprekend namens
de CHU, toont zich verheugd dat het wetsontwerp op de verzekeringsge-
dachte is gebaseerd, omdat hiermee een "stuk gezonde volkskracht tot uiting
komt". Zijns inziens is het terecht dat de staat ordenend en verplichtend
optreedt ten aanzien van de ouderdomsvraagstuk:49 De Kort (KVP) consta-
teert eveneens met tevredenheid dat het wetsontwerp een socialeverzeke-
ringskarakter draagt.

150

In de visie van de PvdA spreekt de memorie van toelichting terecht van
een  ' synthese'. De sociaal-democraat  Van Lier verwoordt de gedachte  van
zijn partij als volgt: "Wat degenen begeerden, die het vanouds om het per-
soonlijk offer te doen was, vinden zij er naar het maximaal mogelijke in
terug, terwijl de voorstanders van het Staatspensioen bevredigd kiinnen zijn
in zoverre zij er een volksverzekering in aantreffen, die bovendien bijna zo
eenvoudig van opzet is als het door hen verdedigde stelsel. Hun tevredenheid
zal misschien daar ophouden, waar ter wille van de persoonlijke verantwoor-
delijkheid de verzekeringsbasis is gekozen. Ik geloof echter zonder tegen-
spraak te kunnen zeggen, dat in de kringen, die vanouds het Staatspensioen
voorstonden, begrip is gegroeid voor de idee en de waarde van de persoonli.i-

ke verantwoordelijkheid door het persoonlijk offer.""' De liberaal Oud
belooft allereerst dat zijn partij, de VVD, haar stem aan het wetsontwerp
geeft. Volgens Oud, een aanhanger van het staatspensioen, draagt het wets-
ontwerp het karakter van pacificatie, waarbij de voor- en tegenstanders van
het staatspensioen vrede sluiten.'52 Oud geeft toe dat het weinig zin heeft
over de naam van het wetsontwerp te twisten: "Het wezen is, dat het wetsont-
werp een grote stap is in de richting van wat van de ziide van de voorstan-
ders van de Staatspensionering altijd is voorgestaan. Het is geen volledig
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Staatspensioen - dit wil ik gaarne toegeven -, maar het bevat zeer sterk de
elementen van het Staatspensioen. Als men zou moeten kiezen tussen de
naam verzekering en Staatspensioen, dan zou men, geloof ik, dichter bij de
waarheid zijn, wanneer men het het Staatspensioen dan wanneer men het
verzekering noemde. Namens de CPN verkondigt Wagenaar dat zijni, 153

partij haar stem ten gunste van het wetsontwerp uitbrengt. Dit neemt echter
niet weg dat de communisten voorstander blijven van een meer volledig
staatspensioen. Zij beschotiwen het huidige wetsontwerp als een belangrijke
stap in die richting. Wagenaar verklaart: "Wij zien dit wetsontwerp als een
compromis tussen de voorstanders van verzekering eli van Staatspensioen,
waarin de verzekeringsgedachte - en dan met een nieuwe inhoud - tot uit-
drukking is gebracht. Dit verhindert ons echter niet onze stem aan het wets-
ontwerp te geven, omdat naast de verbeteringen, die worden aangebracht,
o.a. door de hogere uitkering en de opheffing van de gemeenteclassificatie,
ook de zelfstandigen onder de verzekering worden gebracht en sommige zelfs

·· 1,1 f4premievnj·
In tegenstelling tot alle andere partijen heeft de SGP grote bezwaren

tegen het wetsvoorstel. Volgens Zandt onderkennen de gereformeerden in
het bestaande wetsontwerp de "toepassing van het socialistische beginsel,
nan'telijk de zucht om een ieder en alles van de wieg tot het graf onder
Staatsvoogdij te brengen". Zandt vraagt zich af: "Waarom moet toch de Staat

wat particulieren goed hebben geregeld ook nog eens gaan regelen? Waarom
moet nu pertinent als een soort van „made in Germany'' op alles het Staats-
merk worden gezet, wil het pas in zekere ogen goed zijn'? (...) Waarom nog
eens extralasten opleggen, waar men tevoren de lasten zelf gewillig en met
aller instemming gedragen heeft? Waarom moet de Staat tegenover hen de
onbillijkheid, de onrechtvaardigheid betrachten, dat zij straks wei moeten
betalen, maar om des gewetens wille niets kiinnen ontvangeni

„155 De Ka-

mer ontvangt diverse adressen van gemeenten van de Gereformeerde Kerken.
Diverse predikanten zien in de ouderdomsverzekering een van staatswege
onrechtvaardig opgelegde belasting, omdat hun kerken zelf voor de pensione-
ring zorgen.

IS6

Ondanks de algemene tevredenheid in de Tweede K.imer over de bereikte
synthese, voelt minister Suurhoff zich tijdens de parlementaire behandeling
genoodzaakt met opstappen te dreigen. De mogellikheid tot :ianpassing van
de bedrijfspensioenen aan de algemene ouderdomsverzekering leidt t<)t
uitvoerige parlementaire discussie. Suurhoff acht de aanpassing van bel:ing
om te voorkomen dat een te grote cumulatie van pensioeninkomens ontst:iat.
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Vele Kamerleden beschouwen de aanpassing echter als een aantasting van
verworven rechten. Een amendement van liberale zijde, ingediend om te
voorkomen dat reeds toegekende pensioenen worden aangepast, noemt Suur-
hoff onaanvaardbaar. De minister dreigt het wetsontwerp in te trekken en
af te treden, indien dit amendement wordt overgenomen en de artikelen met
betrekking tot de aanpassingsmogelijkheid worden weggestemd. Nadat de
Kamer het amendement met meerderheid van stemmen verwerpt, worden
beide aanpassingsartikelen aanvaard.157 Uiteindelijk neemt de Tweede Ka-
mer op 23 maart  1956 het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming  aan.
Slechts de beide SGP'ers laten aantekenen dat zij geacht wensen te worden
tegen te hebben gestemd. Ook de instemming in de Eerste Kamer is vrij
algemeen. Hier wordt het ontwerp op 30 mei 1956 aangenomen. Per 1 januari
1957 treedt de Algemene Ouderdomswet (AOW)'58 in werking.159

6.10. Sociaal minimum

Hoewel na de totstandkoming van de Algemene Ouderdomswet de politieke
strijd tussen de opties van staatspensioen en verzekering is geluwd' 1, blijft
de Bond voor Staatspensionneering, die in 1954 onder de vlag van het Cen-
traal Orgaan Samenwerkende Organisaties een samenwerking aangaat met
de  Algemene Bond voor Bejaarden'61,  zich  ook  na 1956 strijdbaar opstel-
len. Het Jaarboekje van de Bond voor Staatspensionneering van \958 waar-
schuwt: "(...) duidelijk is geworden, dat de uitkeringen (AOW) slechts beogen
een bodempensioen te garanderen. Een bedrag, dat uit andere middelen
aangevuld dient te worden, om aan de bejaarden een minimum te garanderen.
Onze strijd zal het vooral zijn hierop de aandacht te blijven vestigen. Waarbij
wij tevens niet zullen vergeten erop te wijzen, dat de premiebetaling die men
heeft gekozen om aan de gelden te komen, niet de goede manier is. Onze
weg, de gelden te halen uit de algemene financien legt de basis voor een
betere financiele opzet. De BvS maakt zich in de jaren zestig en zeven-„162

tig, samen met andere ouderenbonden, sterk voor een verhoging van de
uitkeringen en de gelijkberechtiging van mannen en vroilwen. 163

In 1978

gaat de BvS op in de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. t 64

In het begin van de jaren zestig wordt de AOW-uitkering verhoogd en
de wens geformuleerd het uitkeringsniveau op te trekken tot het sociaal mini-
mum. Met name omdat, in tegenstelling tot de verwachting, een goed wer-
kend stelsel van bedrijfspensioenen, ter aanvulling van het bodenipensioen,
vooralsnog ontbreekt. In het advies van de SER over waardevaste be-165
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drijfspensioenen, dat op 30 juni 1961 verschijnt, wordt de verhoging van de
AOW-uitkeringen tot een sociaal minimum als een belangrijke bijdrage voor
een bevredigend stelsel van pensioenvoorzieningen aangemerkt. Vervolgens
richt Veldkamp (KVP), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in
het kabinet-De Quay (1959-1963), op 21 november 1961 aan de SER het
verzoek de in het advies over waardevaste bedrijfspensioenen gedane sugges-
ties omtrent een verhoging van de pensioenen krachtens de Algemene Ouder-
domswet nader uit te werken.166 In de Tweede Kamer tonen vrijwel alle
politieke partijen zich tijdens de begrotingsdebatten van 1962 voorstanders
van invoering van een sociaal minimum. Een standpunt dat wordt gedeeld
door minister Veldkamp.

167

Op 28 februari  1964 rapporteert de SER zijn Advies inzake een verh<,ging
van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaa[ minimum. Allereerst stelt de Raad
vast  dat  in 1958 ongeveer 35 procent  van de bejaarde echtparen  en  zo' n  60
procent van de oudere alleenstaanden een inkomen geniet dat onder het
sociaal minimum ligt. 168 Daarop brengt de SER een verdeeld advies uit.
Een ded van de Raad concludeert dat een verdere structurele verhoging van
de AOW-uitkeringen tot het niveau van het sociaal minimum niet nood-
zakelijk is. Voor ouderen die louter van een AOW-uitkering moeten rondko-
men, dient die aanvullende uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet
(1963) te worden verstrekt.164 Twee andere groepen binnen de SER zijn
wel van mening dat de AOW structureel tot het sociaal minimum moet
worden verhoogd, maar zij geven elk een andere invulling aan het begrip

17()sociaal minimum. Vervolgens dient Veldkamp een wetsvoorstel tot nade-
re wijziging van de AOW en de Algemene Weduwen- en Wezenwet ( 1959)
strekkende tot invoering  van een sociaal minimum  in.  Op  I  januari  1965
treedt de wet in werking. Omdat in de daarop volgende jaren blijkt171 172

dat nog vele ouderen in relatieve armoede leven, worden de uitkeringsbedra-
gen enkele malen verhoogd. Bovendien bepleiten politieke en maatschappelij-
ke bewegingen een koppeling tussen het minimumloon en de uitkeringen,
waaronder de AOW.173

6.11. Conclusie

Nieuwe uitga,igspunten voor cle sociale verzekering

Wanneer Van den Tempel tijdens de Tweede Wereldoorlog de commissie-
Van Rhijn installeert, maakt de minister gewag van een nieuw vraagstuk,
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namelijk het scheppen van bestaanszekerheid voor alle leden van de bevol-
king. Zijns inziens vereisen de nieuwe opvattingen, die in de geallieerde
wereld aan kracht winnen, zowel uitbreiding als verbetering en systemati-
sering van de bestaande sociale verzekeringen. In wezen zet Van den Tempel
in zijn installatie-rede reeds de belangrijkste conclusies van de commissie-
Van Rhijn neer. De minister spoort vooral aan tot verruiming van de doelstel-
ling en derhalve tot uitbreiding van de kring van verzekerden en unificatie
van de sociale verzekering. Wat betreft de kring van verzekerden moet wor-
den gedacht aan 'het geheel der bevolking' en in de organisatie moet de
gemeenschap duidelijker naar voren komen dan het bedrijf. De nieuwe denk-
beelden voor de sociale verzekering die Van den Tempel te berde brengt,
worden door de commissie-Van Rhijn overgenomen en nader uitgewerkt. De
rechtsgrond, zoals geformuleerd in het Londense rapport, leidt vervolgens
tot nieuwe inzichten ten opzichte van de stelselkenmerken. Zo moet de kring
van verzekerden evenals het aantal te dekken risico's worden uitgebreid en
neemt de staat een veel belangrijkere rol in de organisatie en de financiering
voor zijn rekening dan in de vooroorlogse situatie. Na het verschijnen van
het rapport-Van Rhijn leiden met name de rechtsgrond van de sociale verze-
kering, de personenkring, maar bovenal de organisatie tot een scheiding der
politieke en maatschappelijke geesten.

Verruiming van de rechtsgrond en uitbreiding van de kring van verzekerden

Nog vddr de commissie-Van Rhijn komt de staatscommissie, onder leiding
van Van Bruggen, tot de slotsom dat de rechtsgrond van de loondienstverhou-
ding achterhaald is. Volgens de commissie-Van Bruggen, die in 1942 verslag
van haar werkzaamheden doet, bestaat voor de overheid een rechtsgrond om
naast de loonarbeiders ook de kleine zelfstandigen in de verplichte verzeke-
ring op te nemen. De coinmissie-Van Rhijn gaat enkele jaren later nog een
stap verder. Het Londense rapport stuurt aan op volksverzekeringen. Naar
de rechtsgrond van de commissie-Van Rhijn is de gemeenschap, georgani-
seerd in de staat, verantwoordelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring
tegen gebrek van de gehele bevolking. Deze brede rechtsgrond stilit op sterke
weerstand bil nia:itschappelijke en politieke organisatiex. Binnen de Stichting
\':111 de Arbeid gri.ipt een meerderheid van werkgevers- en werknemersor-
ganisaties terug op de vooroorlogse stellingnames. De Stichting zoekt de
rechtsgrond van de sociale verzekering in de opbrengst uit arbeid. iii het
rechtvaardig minimumloon. Arbeiders, maar ook zeltstatidigen, rroeten

174
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zich in principe kunnen verzekeren. Slechts de vertegenwoordigers van het
NVV pleiten voor het loslaten van de arbeidsgedachte voor wat betreft de
ouderdoms- en de kinderbijslagverzekering. Afzonderlijk van de Stichting
van de Arbeid staan de confessionele werknemersorganisaties een uitbreiding
tot de zelfstandigen voor. Een zaak waarvoor ook de middenstandsbonden
strijden, terwijl de werkgeversorganisaties er geen heil in zien. Het NVV
treedt als enige in de voetsporen van de commissie-Van Rhijn en wenst door
middel van volksverzekeringen alle burgers voor gebrek te behoeden.

Naast het gegeven dat de gemengde commissie-Van Rhijn afstand neemt
van de voorstellen van het Londense rapport-Van Rhijn inzake het aantal te
dekken risico's, de financiering en de uitvoering opteert zii eveneens voor
een meer beperkte kring van verzekerden. De gemengde coinmissie-Van
Rhijn verkondigt in hoofdlijnen hetzelfde standpunt als de meerderheid van
de Stichting van de Arbeid: de sociale verzekeringen moeten worden uitge-
breid tot de zelfstandigen. Allen die inkomen uit arbeid genieten, worden
in de verzekering betrokken. De gemengde commissie maakt alleen een
uitzondering voor de ouderdomsverzekering: in de verzekering moeten ook
de bevolkingsgroepen worden opgenomen die buiten de kring van loonarbei-
ders en zelfstandigen vallen.

Centrale positie voor werkgevers- en werknemersorganisaties

Na de bevrijding laait de vooroorlogse strijd over de organisatie van de
sociale verzekering opnieuw op. Een discussie die wordt aangezwengeld door
de commissie-Van Rhijn. De commissie poogt met een nieuw stelsel van pu-
bliekrechtelijke organen een einde te maken aan het dualistische karakter van
de uitvoering. De Stichting van de Arbeid volgt in haar eerste nota een geheel
ander pad. De werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stich-
ting van de Arbeid, spreken hun uitdrukkelijke voorkeur uit voor een uitvoe-
ring die geheel in handen rust van bedrijfsorganen. Als tegemoetkoming aan
de vertegenwoordigers van het NVV, die hun standpunt in de eerste nota niet

175voldoende tot uitdrukking zien komen , stelt de Stichting in een tweede
nota alsnog een combinatie van bedrijfs- en overheidsorganisaties voor.

Waar minister Drees in september  1945 nog voorbereidingen treft  om
de voorstellen van de commissie-Van Rhijn uit te werken, ziet de minister
begin  1947 ten aanzien van de uitvoering een belangrijke rol weggelegd voor
'organen uit het vrije maatschappelijke leven'. Ten opzichte van het Londense
rapport schroeft de gemengde commissie-Van Rhijn vervolgens de overheids-
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invloed drastisch terug. Toch verzetten de confessionele vakbonden en
werkgeversorganisaties zich tegen de in hun ogen nog steeds te vooraan-
staande rol van de overheid. Met name wordt afwijzend gereageerd op de
spilfunctie van de Centrale Sociale Verzekeringsraad binnen de uitvoering
De werkgeversorganisaties bekritiseren vooral de verplichting tot een centrale
administratie. Op hoofdpunten worden de voorstellen van de gemengde
commissie daarentegen wei ondersteund door het NVV, en overigens ook
door de PvdA.176

Tijdens de parlementaire behandeling van het ontwerp van wet tot
herziening van de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering worden
de verhoudingen nog eens duidelijk. Van de invloed die de sociaal-democra-
ten Joekes en Van Rhijn in het oorspronkelijk ontwerp aan de overheid
toeschrijven, willen de liberale en confessionele partijen niets weten. Hiermee
verdwijnen de laatste aspecten uit het wetsvoorstel die doen denken aan de
intentie van de Londense commissie-Van Rhijn de organisatie aan over-
heidsorganen over te laten. De OSV verstevigt de positie van de werkgevers-
en werknemersorganisaties, die vanaf het midden van de jaren twintig een
steeds grotere rol spelen binnen de uitvoering van de sociale verzekeringen.
De OSV maakt echter geen einde aan het dualistische karakter van de organi-
satie van de sociale verzekering. Hoewel het de bedoeling is dat in de toe-
komst de bedrijfsverenigingen de uitvoering van alle sociale verzekeringen
op zich nemen, blijven de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank
voorlopig belast met de uitvoering van de ongevallen-, invaliditeits- en
ouderdomsverzekering.

Van arbeidsverzekering naar volksverzekering

Het enthousiasme voor de plannen van de commissie-Van Rhijn is niet erg
groot. Niet alleen de grote invloed van de overheid binnen de organisatie van
de sociale verzekering, maar ook de gehele bevolking omvattende verzekering
wordt zwaar bekritiseerd. Desondanks wordt in brede kringen de mening ge-
deeld dat de ouderdomsverzekering een uitzondering vormt, omdat de sittiatie
van vele ouderen om directe verbetering vraagt. Zo bestaat er algemene
instemming over het gegeven dat de Noodwet Ouderdomsvoorziening zich
ook uitstrekt tot de niet-loontrekkenden. Daarnaast stuit de keuze voor de
alle burgers omvattende ouderdomsverzekering van het ontwerp-Joekes nog
slechts op verzet van enkele confessionelen. Zoals van de drie katholieke
hoogleraren binnen de SER en de antirevolutionair Aantjes. De laatste vindt
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het bovendien opmerkelijk dat geen enkel SER-lid van protestantse huize,
maar alleen enige katholieke leden protest aantekenen tegen de vergaande
overheidsinvloed in de voorgestelde "algemene staatsregeling". "Hoewel toch
de afwijzing van het staatstotalitarisme op het rooms-katholieke standpunt
minder principieel en absoluut is dan in de calvinistische opvatting", meent
Aantjes. 177

Reeds aan het einde van het eerste decennium van deze eeuw worstelen de
confessionelen met het feit dat de orthodoxe verzekering geen ruimte biedt
voor het opnemen van zelfstandigen. Wanneer na de Tweede Wereldoorlog
het debat over de ouderdomsverzekering herleeft, start de pensioendiscu sie
met een verruiming van het socialeverzekeringsbegrip. Een verruiming die
leidt tot een verbreding van de rechtsgrond voor de sociale verzekering en
daarmee tot een uitbreiding van de perso,ienkring. En die de mogelijkheid
biedt voor een toenadering van de voorstanders van de verzekeringsgedachte
en het staatspensioen met betrekking tot de vorm van de regelge\,ing

Allereerst stelt hoogleraar Levenbach dat het niet noodzakelijk is dat er
een verband bestaat tussen de individuele premiebetaling en het individuele
uitkeringsbedrag. Levenbach betoogt "dat het helemaal niet wezenlijk voor
het begrip sociale verzekering is, dat voor dit risico enige speciale premie
betaald wordt door wie ook. Essentieel is slechts, dat een organisatie voor
het dragen van het risico voor een collectiviteit wordt getroffen, waardoor
in bepaald omschreven gevallen voor individuele kansdragers een omschreven
recht op een prestatie ontstaat."178 Vervolgens sluit Veldkamp zich bij Le-
venbach aan met de opmerking dat het voor het karakter van de sociale
verzekering volkomen onverschillig is of deze wordt gefinancierd uit een
speciale premie dan wel uit een bestemmingsheffing. Tevens geeft Veldkamp
aan dat de middelen moeten komen uit het arbeidsinkomen van de verzeker-
de. 179

In navolging van Veldkamp zegt ook Romme van mening te zijn dat
"als de middelen maar komen uit het arbeidsinkomen van de verzekerden,
men terecht van „verzekering'' mag spreken - onverschillig hoe men uit die
bron put".181  Romme concludeert: "Voor het karakte r der ouderdomsverze-
kering is het onverschillig, hoe voor haar financiering geput wordt uit het

rechtvaardige arbeidsinkomen van de verzekerden - bij wijze van premie of
bij wijze van bestemmingsheffing -, als maar geput wordt uit de genoemde
bron. Voor de doeltreffendheid der ouderdomsverzekering, uit het oogpunt
van de opvoering der persoonlijke verantwoordelijkheid, is echter noodzake-
lijk, dat de verzekerde zich duidelijk bewust is, dat de middelen geput
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worden uit arbeidsinkomen en dat van zijn mede-verzekerden. "'8' Ook door
het NVV wordt het verband tussen de individueel betaalde premie en het
individuele recht op uitkering losgelaten. Het NVV verkiest de bestemmings-
heffing boven een individuele premiebetaling. Aan de bestemmingsheffing
ligt een solidariteitsgedachte ten grondslag: de actieven moeten betalen voor
de niet-actieven. I 82

Politieke en maatschappelijke context

De opvattingen en eisen van de politieke en maatschappelijke actoren die
in de discussie naar aanleiding van het rapport van de commissie-Van Rhi.in
en de ouderdomsverzekering op de voorgrond treden, vormen een weerspiege-
ling van de denkbeelden van deze actoren inzake de verdeling van verant-
woordelijkheden tussen staat en maatschappij. Deze opvattingen en eisen,
die zich toespitsen op de rechtsgrond van de sociale verzekering en de
stelselkenmerken de personenkring, de vorm va,i de rege[geving en de

organisatie, kunnen worden uitgedrukt in termen van het maatschappelilk
project, en meer specifiek worden vertaald naar de staats-component oftewel

de ordeningsprincipes.
De initiatieven zoals belichaamd in het rapport van de Londense com-

missie-Van Rhijn kunnen als een institutioneel ordeningsprincipe worden
aangemerkt. Een ordeningsprincipe waarbij de overheid grote verantwoorde-
lijkheid krijgt toegeschoven: zij moet de markt stimuleren, corrigeren en
ondersteunen. Met haar brede rechtsgrond, die leidt tot een uitgebreide kring
van verzekerden, streeft de commissie een 'de gehele bevolking omvattend
geunificeerd stelsel van sociale verzekering' na. Ook het pleidooi van de
commissie voor een grote invloed van de staat in de organisatie van de
sociale verzekering past uitstekend in het institutionele ordeningsprincipe.
Gedurende de discussie die na het openbaar maken van de voorstellen uit
het Londense rapport losbreekt, krijgt de institutionele optie slechts van
enkele politieke en maatschappelijke actoren bijval, en dan nog slechts ten
dele. Het NVV toont grote sympathie voor de ideeen van de commissie-Van
Rhijn.183 Maar met betrekking tot de plannen over de uitvoeringsorganisatie
sluit de vakbond zich later alsnog bij de gedachtegang van de gemengde
commissie-Van Rhijn aan. De PvdA doet in grote lijnen hetzelfde. maar legt
tevens de nadruk op het onderscheid tussen loondervings- en volksverzekerin-
gen. De sociaal-democraten denken alleen in geval van volksverzekeringen
de overheid een vooraanstaande rol in de organisatie toe. De CPN is van
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mening dat het uitvoeringsorgaan van de sociale verzekering in handen van
de overheid moet liggen. Maar met dien verstande dat de arbeiders over
werkelijke en voldoende medezeggenschap beschikken. 184

Het is onder invloed van maatschappelijke en politieke actoren uit confessi-
onele en liberale kringen dat de plannen van de Londense commissie-Van
Rhijn nauwelijks praktische invulling krijgen. Een vergaande reconstructie
van het socialezekerheidsstelsel, gepaard gaande met grote overheidsinvioed,
wordt tegengehouden. De confessionele politici en vakbonden stellen tegen-
over het institutionele ordeningsprincipe van de commissie-Van Rhijn een
subsidiaire optie. Meer concreet vertaald naar de discussie over de voorstellen
van de commissie-Van Rhijn houdt dit in dat de uitvoering in handen van
het bedrijfsleven wordt gelegd, terwijl de overheid zich beperkt tot het
houden van toezicht. Eenzelfde geluid is tijdens de parlementaire behandeling
van het wetsontwerp tot herziening van de uitvoeringsorganisatie van de
sociale verzekering te horen van de confessionele woordvoerders. De libera-
len sluiten zich bij de subsidiaire optie aan en steunen het streven van de
confessionelen de overheidsinvloed in de organisatie van de sociale verzeke-
ring in te dammen.185 Verder is voor de aanhangers van de subsidiaire optie
de ombouw van de sociale verzekering op basis van de loondienstverhouding
naar een gemengd stelsel waarbinnen ruimte is voor volksverzekeringen een
brug te ver. Door de verbreding van het principe van de loondienstverhouding
kan de kring van verzekerden wel worden uitgebreid tot de zelfstandigen.
De gedachte van de Stichting van de Arbeid wordt omarmd, dat de verzeke-
ring die groepen van personen moet omvatten van wie redelijkerwijze niet
kan worden verwacht, dat zij uit de opbrengst van hun arbeid in alle omstan-
digheden des levens voor zichzelf kunnen zorgen.

Met betrekking tot het pensioenvraagstuk zet de toenadering van de verschil-
lende ordeningsprincipes, die onder confessionele hegemonie en ongunstige
economische omstandigheden reeds gedurende de jaren twintig en dertig is
ingezet, na de Tweede Wereldoorlog door. Op basis van de gewijzigde
opvatting ten aanzien van de kring van verzekerden en onder druk van het
feit dat vele zelfstandigen financieel niet in staat zijn zich vrijwillig tegen
ouderdom te verzekeren, kan worden gesteld dat de confessionelen zich
openstellen voor het institutionele ordeningsprincipe. De overgang van de
loondienstverhouding naar het arbeidsinkomen in meer brede zin als rechts-
grond voor de sociale verzekering opent voor de confessionelen de mogelijk-
heid tot verruiming van de kring van verzekerden van de arbeiders naar de
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zelfstandigen. Uit praktische overwegingen en gezien de slechte financiele

omstandigheden waarin vele ouderen verkeren, is de stap naar een ouder-

domsverzekering voor alle ingezetenen, dan vervolgens niet meer zo groot.
Toch kan tegelijkertijd worden betoogd dat de bredere rechtsgrond en

de verruiming van de kring van verzekerden, zoals door de confessionelen

bepleit, ook in de lijn van de subsidiaire optie ligt. Waar de confessionelen
voor de Tweede Wereldoorlog de onderlinge solidariteit in de sociale verze-

kering als bepalend moment voor overheidsoptreden centraal stellen, leggen
zij na de bevrijding de nadruk op de andere zijde van het ordeningsprincipe.
Namelijk op de verplichting van de overheid tot optreden indien de groeps-
verantwoordelijkheid tekortschiet. En aangezien algemeen de mening wordt

gedeeld dat burgers en associatieve verbanden na de oorlog op pensioenge-
bied in gebreke blijven, dient de staat de verantwoordelijkheid voor de
oudedagsvoorziening van zijn ingezetenen op zich te nemen. Vertrekkend
vanuit deze interpretatie van het subsidiaire ordeningsprincipe verlaten vele
confessionele politici, confessionele vakorganisaties, maar ook het Centraal
Sociaal Werkgevers-Verbond, het idee van een zuivere werknemersverze-

kering voor die van een volksverzekering. Zelfs voor een volksverzekering
waarbij de staat de premiebetaling voor personen met een inkomen beneden
een bepaalde grens voor zijn rekening neemt. Zo acht de KAB het wenselijk
"dat er een minimumgrens komt, waarbeneden de overheid of de particuliere
charitas voor de premiebetaling moet zorgdragen".

186

In de memorie van toelichting op de Noodwet-Drees, die het karakter van
een staatspensioen draagt, wordt beloofd dat aan de definitieve ouderdomsver-
zekering de verzekeringsgedachte ten grondslag ligt. Een gedachte die zich,

vanwege de nadruk op de onderlinge solidariteit, uitstekend laat vertalen naar
de subsidiaire optie en die wordt toegejuicht door confessionele en liberale
politici en confessionele vakorganisaties. Maar in tegenstelling tot de stel-

lingnames in de vooroorlogse pensioendiscussie scharen ook de sociaal-
democraten en het NVV zich achter deze subsidiaire optie. SDAP en NVV
laten het institutionele ordeningsprincipe, meer specifiek een vorm van staats-

pensioen, definitief achter zich. Zij onderkennen dat het staatspensioen
financieel niet haalbaar is. Van nog groter belang is echter dat de sociaal-
democratische parlementariers de kern van de subsidiaire optie expliciet
onderschrijven: zij kunnen zich vinden in het gegeven dat vanwege het
belang van de persoonlijke bestaansverantwoordelijkheid en het persoonlijke
offer voor een verzekeringsbasis is gekozen. Dit betekent een concessie :ian
de confessionelen die al decennia lang de verzekeringsgedachte verdedigen.
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Om meer praktische redenen, in die zin dat het ontwerp-Si,urhoff verbetering
brengt in de situatie van de ouderen, ondersteunen de voorstanders van het
staatspensioen, zoals VVD'er Oud187 en de communisten, het wetsvoorstel.
De Bond voor Staatspensionneering blijft het institutionele ordeningsprincipe
trouw door zich in te zetten voor het volledige staatspensioen.

De uitkomst van de pensioendiscussie, de Algemene Ouderdomswet,
wordt aangekondigd als een synthese van het staatspensioen en de verzeke-
ring. In dit geval moet in termen van het maatschappelijk project sprake zijn
van een samengaan van respectievelijk het institutionele en het subsidiaire
ordeningsprincipe. De Algemene Ouderdomswet laat inderdaad een vermen-
ging van beide opties zien. De AOW verenigt de subsidiaire optie van per-
soonlijke bestaansverantwoordelijkheid met de institutionele optie van collec-
tieve verantwoordelijkheid. Het subsidiaire ordeningsprincipe komt tot uit-
drukking in de verzekeringsgedachte, het institutionele ordeningsprincipe
wordt onderstreept door de verzekering op basis van burgerschap. De verdedi-
gers van de subsidiaire optie kunnen zich echter, met het loslaten van de
orthodoxe verzekeringsgedachte en het verruimen van het socialeverzeke-
ringsbegrip, eveneens verenigen met een verzekering op basis van burger-
schap en het feit dat de band tussen premie en uitkering ontbreekt. Het
belangrijkste kenmerk van het staatspensioen, namelijk dat de kosten van
de voorziening door de staat worden gedragen, is slechts ten dele in de AOW
terug te vinden. Maar ook het gegeven dat personen met een inkomen bene-
den een bepaalde grens van premiebetaling worden vrijgesteld, past binnen
de ruime marges van het subsidiaire ordeningsprincipe.
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Hoofdstuk 7

De uitbouw van het socialezekerheidsstelsel

7.1. Inleiding

In de praktijk verwerft het stelsel van sociale zekerheid in de jaren  1950-1975
een vooraanstaande positie binnen het maatschappelijk leven en neemt een
dominante plaats in binnen de verhouding tussen staat en maatschappij. Het
tijdvak staat voor een expansieve periode van de Nederlandse sociale politiek
en de komst van de moderne verzorgingsstaat. Onder gunstig economisch
tij  breidt het stelsel van sociale zekerheid  zich  in het tijdvak   1950-1975
drastisch uit. Deze periode wordt vooral gekenmerkt door de totstandkoming
van een aantal volksverzekeringen. Naast de Algemene Ouderdomswet
worden achtereenvolgens de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Alge-
mene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet afgekondigd. Bovendien ondergaan
de werknemersverzekeringen belangrijke uitbreiding en verandering en komt
de Algemene Bijstandswet, het sluitstuk van de sociale zekerheid, tot stand.

7.2. Weduwe- en wezenverzekering

De voorziening voor weduwen en wezen vormt sinds de Ongevallenwet van
1901 een onderdeel van sociale verzekering. De Ongevallenwet 1901  voorziet
in een weduwe- en wezenrente, wanneer de verzekerde als gevolg van een
bedrijfsongeval komt te overlijden. Ook in de latere ongevallenwetten, de
Invaliditeits- en de Ouderdomswet, de Kinderbijslagwet, de ambtelijke pensi-
oenen en de meeste bedrijfs- en ondernemingspensioenen zijn voorzieningen
voor weduwen en wezen opgenomen: Vanwege het lage peil van de uitke-
ringen en de beperking van de kring van verzekerden tot de loontrekkenden
zijn de weduwe- en wezenvoorzieningen echter ontoereikend.2 Deze conclu-
sie wordt zowel getrokken in het rapport van de gemengde commissie-Van
Rhijn (1948)3 als in een studie, opgenomen in Economisch-Statistische Be-
richten  van 22 september  1954.4



Na het verschijnen van het rapport van de gemengde commissie-Van
Rhijn wordt de voorbereiding van een wetsontwerp inzake de ouderdomsver-
zekering ter hand genomen. De Sociaal-Economische Raad dient bij de
bestudering van de herziening van de invaliditeitsverzekering ook de wedu-
we- en wezenverzekering onder de loep te nemen, omdat deze takken van
verzekering tezamen met de ouderdomsverzekering in een wettelijk regeling
zijn vervat. Van Rhijn (PvdA), staatssecretaris van Sociale Zaken in het
eerste kabinet-Drees, legt in de nota over de herziening van de weduwe- en
wezenverzekering van  19 juli  1952 de SER onder meer de vraag voor of de
weduweverzekering beperkt dient te blijven tot de loontrekkenden.5

In afwachting van het SER-advies over een definitieve regeling ijvert
de Commissie Weduwen- en Wezenvoorziening van de KVP, in het najaar
van   1954,  voor een noodvoorziening voor weduwen en wezen  in de geest
van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. De kosten van de regeling komen
ten laste van het Rijk.6 Het voorstel van de KVP-commissie heeft de be-
langstelling van Suurhoff, de sociaal-democratische minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid in het kabinet-Drees II.  Op 25 november  1955
stuurt de minister een brief aan de SER met het verzoek te adviseren omtrent
de wenselijkheid van het treffen van een noodvoorziening voor weduwen
en wezen, in afwachting van de totstandkoming van een definitieve voorzie-
ning op verzekeringsbasis. Suurhoff hoopt met behulp van een noodvoorzie-
ning zo veel mogelijk weduwen buiten de armenzorg te brengen: In  1957
adviseert de SER af te zien van een invoering van een tijdelijke noodregeling.
De Raad ziet geen parallel met de Noodwet Ouderdomsvoorziening. "Voor
de ouderdomsvoorziening is de figuur van een tijdelijke noodregeling geko-
zen omdat de nood van de bejaarden tot een voorziening op korte termijn
noodzaakte, terwijl de inhoud van een definitieve regeling nog volop in
discussie was. De grote mate van eenstemmigheid welke de raad in het
onderhavige advies heeft bereikt, vormt een aanwijzing dat zich in het
bedrijfsleven met betrekking tot de weduwen- en wezenvoorziening geen
grote verschillen van mening voordoen. Een tijdelijke regeling in afwachting
van het resultaat van het nader beraad in de kring van het bedrijfsleven is
dus in het onderhavige geval niet nodig."8 De SER spreekt zich in meerder-
heid uit voor een algemene weduwe- en wezenverzekering naar het model
van de Algemene Ouderdomswet. De Raad ziet geen enkele reden met
betrekking tot de werkingssfeer van een weduwe- en wezenvoorziening een
onderscheid te maken tussen loontrekkenden en zelfstandigen. De SER-leden
geven de voorkeur aan een bodemvoorziening, die behoeftigheid voorkomt
en wegneemt en tegelijkertijd ruimte laat voor andere voorzieningen en voor
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eigen zorg. De uitkeringen zijn uniform en houden nauw verband met de
kosten van het minimale levensonderhoud. Aangezien deze kosten samenhan-
gen met de gezinssamenstelling heeft de Raad drie soorten uitkeringen in
gedachten: een uitkering voor weduwen zonder kinderen, een hogere uitkering
voor weduwen met kinderen en wezenuitkeringen. In principe behoren slechts
die weduwen in aanmerking te komen voor een uitkering die niet in staat
zijn zelf door het verrichten van arbeid een inkomen te verwerven. De volks-
verzekering wordt gefinancierd door premieheffing:

De hoofdlijnen van het SER-advies zijn terug te vinden in het wetsont-
werp betreffende de algemene weduwe- en wezenverzekering dat minister
Suurhoff op 11  december 1958 aan de Tweede Kamer voorlegt.'41 Het onvol-
doende verzorgd achterblijven van weduwen en wezen na het overlijden van
de kostwinner wordt in de memorie van toelichting aangeduid als een alge-
meen maatschappelijk verschijnsel. "In de huidige maatschappelijke verhou-
dingen kan de gedachte van de persoonlijke verantwoordelijkheid, ook voor
het materieel bestaan van nabestaanden in geval van vroegtijdig overlijden
van de kostwinner, slechts op vruchtbare wijze worden gerealiseerd door
middel van een stelsel van verplichte verzekering. De Staat heeft derhalve
in het algemeen belang het recht en de plicht om zulk een regeling tot stand
te  brengen."" De nieuwe weduwe- en wezenverzekering garandeert   een
'waardevaste' bodemuitkering en omvat de gehele bevolking:2 In het kabi-
net-Beel II wordt het wetsontwerp in snel tempo afgehandeld. Vrijwel alle
fracties verklaren zich in grote lijnen met het wetsontwerp te kunnen vereni-
gen. Een spoedige totstandkoming wordt gewenst.13 Op 9 april 1959 wordt
de Algemene Weduwen- en Wezenwet in het Staatsblad afgekondigd:4

7.3. Kinderbijslagverzekering

Hoewel sinds  1912 een door de overheid getroffen kindertoeslagregeling voor
postambtenaren bestaat, die spoedig wordt uitgebreid tot het onderwijzend
personeel, duurt het nog enige jaren voordat het vraagstuk van de kinderbij-
slagvoorziening voor loonarbeiders aan de orde wordt gesteld:5 In de Sta-
ten-Generaal komt de oprichting van een Rijkskinderfonds,6 voor het eerst
ter  sprake  bij de behandeling  van de rijksbegroting voor 1921.17  Bij  die
gelegenheid steunt de meerderheid van de Tweede Kamer de volgende motie:
"De Kamer, van oordeel, dat de instelling van een wettelijk geregeld Rijks-
kinderfonds tot steun van groote gezinnen gewenscht is, noodigt de Regeering
uit een onderzoek te doen instellen naar de mogelijkheid van een zoodanige
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wettelijke regeling (...)"18 Het tweede gedeelte van deze motie, waarin de
verplichte verzekering als grondslag voor een dergelijke wettelijke regeling
wordt aangevoerd, wordt echter verworpen. In de daaropvolgende jaren blijft
een wetsvoorstel betreffende de instelling van een Rijkskinderfonds uit. Het
opleggen van nieuwe lasten in verband met de malaise in het bedri.ifsleven
wordt niet raadzaam geacht. Desondanks onderneemt Slotemaker de Bruine
(CHU), minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Colijn, toch een
poging de gedachte van kinderbijslag te steunen. Zijn voorontwerp van 1934,
dat invoering van een verplichte kindertoeslag voor werkgevers die niet zijn
toegetreden tot de vrijwillige bedrijfskindertoeslagregelingen beoogt, valt
echter niet in goede aarde bij de Hooge Raad van de Arbeid. 19

In  1937 legt Romme (RKSP)m, minister van Sociale Zaken  in het vierde
kabinet-Colijn, een voorontwerp van wet inzake kinderbijslagverzekering aan
de Hooge Raad van Arbeid voor. In de toelichting schrijft Romme dat vele
werkgevers vanwege de concurrentie tussen de ondernemingen niet tot het
verstrekken van kinderbijslagen overgaan. Een algemene wettelijke regeling
moet uitkomst bieden. Om praktische redenen beperkt Romme de regeling
tot de toontrekkenden. maar in beginsel heeft de minister geen bezwaar tegen

het opnemen van de kleine zelfstandigen in de verzekering. Voorts moet bij
de loonbepaling rekening worden gehouden met de grootte van het gezin en
de daarmee samenhangende lasten.21 "Naar het oordeel van den Minister
werd de algemeene doorvoering van dit beginsel door het gemeene welzijn
gevorderd. Dat welzijn toch bracht mede, dat de redelijk- en zedelijk-hande-
lende mensch, die voor het levensonderhoud van zich en de zijnen aangewe-
zen is op zijn arbeidskracht, in de algemeene organisatie der loonvorming
niet een belemmering ontmoet tot het voldoen aan zijn recht op vorming van
een gezin naar de wetten der natuur en aan zijn plicht tot onderhoud van het
aldus door hem gevormde gezin. Maar niet alleen uit het oogpunt van de
levensrechten en de levensplichten van het individu vordert het gemeene
welzijn, dat bij de loonbepaling met den kinderzegen wordt rekening gehou-
den - evenzeer stelt het algemeen belang hier zijn eischen uit den gezichts-
hoek der gemeenschap. Immers de gemeenschap is voor haar krachtig voort-
bestaan in het algemeen afhankelijk van de natuurlijke ordelijke ontplooiing
van het gezinsleven, terwijl in het bijzonder de kinderrijke goedgeregelde

i,22

gezinnen voor haar vooruitgang van de grootste waarde zijn.
Volgens het voorontwerp brengen de werkgevers de premie op en wordt

de uitvoering opgedragen aan het bedrijfsleven, in het bijzonder aan de
kinderbijslagfondsen van de bedrijfsraden of aan de erkende bedrijfsvereni-
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gingen. Daarnaast wordt een Rijkskinderbijslagfonds in het leven geroepen.
Dit fonds wordt beheerd door de Rijksverzekeringsbank, terwijl de Raden
van Arbeid als administratieve uitvoeringsorganen optreden.23 Nadat de
leden van de Hooge Raad van Arbeid verklaren dat zij in het algemeen te
spreken zijn over de beginselen van het voorontwerp24 dient Romme op  13
december 1938 het ontwerp-Kinderbijslagwet bij de Tweede Kamer in. Het
ontwerp voorziet in een kinderbijslagregeling voor loontrekkenden. Kinderbij-
slag wordt verstrekt aan de verzekerde arbeider, wiens gezin meer dan twee
kinderen beneden de leeftijd van  15 jaar telt. De kinderbiislag gaat vanaf het
derde kind in. 25

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer verdedigt Romme onder
meer de stelling dat bij de kinderbijslagregeling wei degelijk sprake is van
een verzekering. Niet van een privaatrechtelijke, met een individuele verzeke-
ringsovereenkomst, maar van een collectiefrechtelijke, een sociaalrechtelijke
verzekering.26 Hoewel de sociaal-democraten zich in het verleden verzetten
tegen de indirecte overheidsinvloed op de loonvorming via de kinderbijslag,
laten zij dit standpunt varen.27 In het belang van het kind, dat gebaat is bij
een kinderbijslagverzekering, verleent de SDAP haar steun aan het wetsont-
werp. Wel wordt betreurd dat het wetsvoorstel zich tot de loonarbeiders
beperkt. De liberalen stemmen tegen. Zij keren zich tegen overheidscorrectie
op de loonvorming en zijn van mening dat de verzekering de verantwoorde-
lijkheid van de ouders ondermijnt.28 Het wetsontwerp wordt uiteindelijk
zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer aanvaard. De Kinderbij-
slagwet verschijnt in het Staatsblad  van 23 december 19392  en treedt  op
1  januari 1941 volledig in werking.

3()

Na de totstandkoming van de Kinderbijslagwet bepleiten diverse commissies,
zoals de staatscommissie-Van Bruggen, de commissie-Van Rhijn, de ge-
mengde commissie-Van Rhijn en de commissie-Michielsen31, een kinderbij-
slagregeling voor zelfstandigen. Een gedachtewisseling in de Tweede Kamer
over de wenselijkheid op korte termijn een kinderbijslagverzekering voor
zelfstandigen te ontwerpen, leidt in 1948 tot de instelling van een commissie,
bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid, midden-
stands- en landbouworganisaties en het Ministerie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid. Zowel ten aanzien van de noodzakelijkheid als de financie-
ring van een kinderbijslagregeling voor zelfstandigen lopen de meningen
binnen de commissie echter zo zeer uiteen dat geen advies wordt uitgebracht.
Gezien de nood onder de kleine zelfstandigen met grote gezinnen belooft
het kabinet-Drees/Van Schaik op 9 mei  1950 in afwachting van een definitie-
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ve regeling zo spoedig mogelijk een noodregeling kinderbijslag voor kleine
zelfstandigen in het leven te roepen. Op  14 juni  1951  wordt in het Staatsblad
de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen afgekondigd.32 De wet is
van toepassing op kleine zelfstandigen met een inkomen beneden bepaalde
grenzen. De kinderbijslag is beperkt wat betreft hoogte en aantal kinderen.
De kosten komen ten laste van het Rijk. Bij de indiening van de noodregeling
kondigt het kabinet aan dat de definitieve kinderbijslagregeling berust op
premiebetaling door de zelfstandigen.

33

Op 9 april 1952 stuurt Joekes (PvdA), minister van Sociale Zaken in het
eerste ministerie-Drees, een voorontwerp inzake de kinderbijslagverzekering
voor zelfstandigen naar de SER. Het ontwerp omvat uitsluitend zelfstandigen
met inkomens uit bedrijf of beroep. Volgens de toelichting op dit ontwerp
moet via de verplichte verzekering het inkomen van de zel fstandigen worden
afgestemd op de gezinsgrootte.34 De SER maakt zijn advies op  14  mei   1954
openbaar.35 Om uiteenlopende redenen staat de Raad afwijzend tegenover
het voorontwerp. WeI komt de meerderheid van de Raad tot de conclusie
dat naast de bestaande kinderbijslagverzekering voor loontrekkenden een
afzonderlijke kinderbijslagvoorziening ten behoeve van alle zelfstandigen en
overige niet-loontrekkenden dient te worden getroffen. 36

Minister Suurhoff volgt het SER-advies niet en doet op 26 oktober 1957
een voorstel om tot een volksverzekering inzake de kinderbijslag te komen.
Suurhoff dient hiertoe een ontwerp van wet met betrekking tot de algemene

kinderbijslagverzekering in. De rechtsgrond voor deze verzekering ligt in "de
omstandigheid, dat de inkomensvorming voor loontrekkenden en zelfstan-
digen met de gezinsgrootte geen rekening houdt en niet kan houden; dat
dientengevolge de gezinsvorming voor de bevolkingsgroepen met lagere
inkomens soms verhinderd of in elk geval ernstig belemmerd wordt; dat ook
het streven naar een grotere gelijkheid van ontplooiingskansen een correctie
op de inkomensverdeling noodzakelijk maakt; en dat deze desiderata slechts

op praktisch-uitvoerbare wijze verwezenlijkt kunnen worden in een volkskin-
derbijslagverzekering".37 De algemene, het gehele volk omvattende, kinder-
bijslagverzekering, dient vanaf het derde kind te worden verleend. Dit omdat
de kinderbijslagverzekering een correctie beoogt aan te brengen op de inko-
mensverdeling ten behoeve van grote gezinnen. Er bestaat geen aanleiding
op dit punt onderscheid aan te brengen tussen loontrekkenden en zelfstandi-
gen, De reeds bestaande praktijk dat de verzekering voor loontrekkenden
kinderbijslag vanaf het eerste kind verstrekt, moet worden beschouwd als
een maatregel van tijdelijke aard. Verder worden de premies verhaald op de
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verzekerden en berust de uitvoering bij de Sociale Verzekeringsbank en de
Raden van Arbeid. 38

Ten tijde van het kabinet-De Quay blijkt dat de katholiek Van Rooy,
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het wetsontwerp inzake de
algemene kinderbijslagverzekering in grote lijnen handhaaft. Tijdens de
openbare mondelinge behandeling in juni 1961 wordt vanuit de Tweede
Kamer een aantal belangrijke keuzes naar voren gebracht: het laten ingaan
van de kinderbijslag bij het eerste kind, het betalen van een deel van de
lasten uit de algemene middelen, een eventuele vrijstelling voor ongehuwde
vrouwen vanaf 45 jaar, het verleggen van de premieplicht van de werknemer
naar de werkgever en de indexering van de kinderbijslagen. De beantwoor-
ding van de vele vragen neemt de ontevredenheid in de Tweede Kamer over
het wetsontwerp niet weg.39 Alleen de KVP toont zich enthousiast over het
ontwerp. De VVD heeft geen behoefte aan een verplichte verzekering voor
zelfstandigen en ook de ARP en de CHU hebben hun bedenkingen. Terwijl
Berger (PvdA/NVV) een bijslag verlangt voor "zelfstandigen van het eerste
kind af, betaling van een derde van de premie uit de schatkist, waardevast-
heid van de uitkeringen en premiebetaling voor de loontrekkenden door de

1, 4()werkgever . Wanneer het kabinet zich op principiele gronden niet bereid
verklaart tot het leveren van een rijksbijdrage en ook de kinderbijslag vanaf
het eerste kind afwijst, lijkt een Kamermeerderheid voor het wetsontwerp
onhaalbaar. Het wordt niet in stemming gebracht en van de agenda afge-
voerd.41 Voor Van Rooy, die het wetsvoorstel op zwakke wijze verdedigti2,
vormt het verloop van de besprekingen over het wetsontwerp aanleiding om
zijn ontslag aan te bieden.43

Veldkamp (KVP), de opvolger van minister Van Rooy, tracht met een
aantal wijzigingen, met name inzake de financiering, tegemoet te komen aan
de bezwaren die in de Tweede Kamer leven.44 Ook na deze aanpassingen
passeert het wetsontwerp de Tweede Kamer niet zonder slag of stoot. Zo
heeft de PvdA-fractie geen goed woord over voor het ontwerp. Sprekend
namens de sociaal-democraten benadrukt Berger dat "wij een algemene
kinderbijslagvoorziening voorstaan, dat wij gddn discriminatie willen tussen
arbeiders en zelfstandigen, dat wij niet geloven in het sprookje, dat op den
duur de voorziening voor de eerste en tweede kinderen voor de arbeiders zal
verdwijnen en dat wij een deel van de kosten, zoals wij die voorstaan, uit
de algemene middelen willen dekken".45 Bij monde van Van Dis verklaart
ook de SGP haar stem niet aan het voorstel te geven. De SGP vindt onder
meer het verschil tussen de loontrekkenden en de zelfstandigen onrechtvaar-
dig. De antirevolutionair Aantjes ondersteunt het wetsontwerp evenmin. In
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zijn ogen leidt het ontwerp tot een verzwakking van het verantwoordelijk-
heidsbesef. Uiteindelijk wordt  op 12 december  1961 het wetsvoorstel  met
84 tegen 47 stemmen aangenomen.46 De Algemene Kinderbijslagwet ver-
schijnt op 26 april 1962 in het Staatsblad.4,

7.4. Algemene Bijstandswet

Hoewel volgens de Armenwet  van  1912 de armenzorg primair een  taak  is
van kerkelijke en particuliere instellingen, treedt onder invioed van de econo-
mische malaise tijdens en na de Eerste Wereldoorlog een verschuiving van
het particulier initiatief naar de openbare armenzorg op.48 Deze ontwikkeling
is terug te voeren op de door de opeenvolgende crises stijgende kosten, een
veranderde opvatting omtrent de verantwoordelijkheid van de overheid ten
aanzien van de geldelijke ondersteuning, een steeds uitbreidende specialisatie
en een stijging van het aantal zorgbehoevenden.  De kerkelijke en particu-
liere instellingen leggen zich aanvankelijk steeds meer toe op de incidentele
hulpverlening, en later op de immateriele hulp. Daarbij vindt een verdere
professionalisering en specialisering van het maatschappelijk werk plaats.

5()

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog krijgt de steunverlening die buiten
de armenzorg om opereert een belangrijke impuls. Er worden diverse steun-
maatregelen in het leven geroepen.

5I

De gedachte dat de Armenwet van 1912 is verouderd, wordt na de bevrijding
gemeengoed.52 De troonrede van 1946 belooft dat spoedig een commissori-
aal onderzoek wordt ingesteld "naar de mogelijkheid om de Armenwet in
dien zin te verruimen, dat zij een breedere basis biedt voor de maatschappe-
lijke voorziening en hulpverleening".53 Vervolgens wordt in  1947 de Staats-
commissie Vervanging Armenwet in het leven geroepen, met de opdracht
een onderzoek in te stellen "omtrent de wettelijke voorzieningen, welke op
het stuk van de sociaal-charitatieve zorg zullen dienen te worden getrof-
fen".,"54

In haar eindrapport  van 1954 beperkt de staatscommissie  zich  slechts
tot een wetsontwerp, waarin de verouderde Armenwet wordt aangepast.9
De wens bestaat om "in de nieuwe wettelijke regeling de verhouding kerke-
lijk- en particulier initiatief en Overheid geregeld te zien als een functiever-
deling, waarbij het mede tot de taak van de Overheid gerekend wordt dat
zij zoveel mogelijk, maar onder bepaalde waarborgen, het optreden van het
kerkelijk- en het particulier initiatief steunt en bevordert Met haar wets-„   56
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ontwerp, dat zowel betrekking heeft op de materiele als de immateriele zorg,
poogt de staatscommissie de positie van het particulier en het kerkelijk initia-
tief in de maatschappelijke zorg te versterken. In de visie van de commissie
dient daarom het verstrekken van subsidie aan particuliere en kerkelijke
organisaties als regel en niet als uitzondering te worden beschouwd.57 Ver-
der is de commissie van mening dat het recht op onderstand in strijd is met
het karakter van de Armenwet. Wel wordt verlangd dat de plicht van de over-
heid om de behoeftige te ondersteunen uitdrukkelijk in de wet wordt opgeno-
men.58 De voorstellen van de staatscommissie vinden weinig weerklank.
In de praktijk wordt de steunverlening inmiddels beschouwd als een recht
dat de overheid dient te honoreren. 59

Vanwege een competentiestrijd tussen de Ministeries van Binnenlandse Zaken
en Sociale Zaken laat nieuwe wetgeving op het gebied van de onderstand
een aantal jaren op zich wachten. Aan de strijd om de taakverdeling tussen
deze twee departementen liggen fundamentele meningsverschillen over de
rol van de overheid omtrent de hulpverlening ten grondslag. Onder leiding
van de sociaal-democraten is het Ministerie van Sociale Zaken in de weer
met de uitbreiding van de sociale zekerheid, waarbij de overheid een belang-
rijke rol krijgt toebedeeld. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarente-
gen toont zich, onder katholiek beheer, afkerig van direct overheidsingrijpen.
Bij de departementale herindeling van  1952 gaat de armenzorg over van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het nieuwe Ministerie van Maat-
schappelijk Werk. De discussie over de taakverdeling verschuift vanaf dit
moment naar het terrein van groepsregelingen.

6()

Een belangrijke stap in de richting van het recht op onderstand vormt de wet-
telijke beperking van de mogelijkheden van verhaal op familie van uitkerings-
gerechtigden in 1961:' Vervolgens dienen op 8 augustus  1962 de katholieke
ministers Klompa (Maatschappelijk Werk) en Veldkamp (Sociale Zaken en
Volksgezondheid) een wetsontwerp houdende nieuwe regelen betreffende
de verlening van bijstand door de overheid (Algemene Bijstandswet) in. De
ministers geven in de memorie van toelichting expliciet aan dat het wetsont-
werp op belangrijke punten afwijkt van de Armenwet van  1912:  "Het wets-
ontwerp gaat er van uit dat het verlenen van bijstand een overheidstaak is;
dat de overheid hiertoe een bijstandplicht heeft, op de uitoefening waarvan
beroepsmogelijkheid is gegeven, en dat de bijstand uitsluitend van financiele
aard is."62 Ondanks deze overheidsplicht tot financiele bijstandsverlening
blijft de zelfverantwoordelijkheid voorop staan. De bijstand "is erop gericht
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de persoon zo mogelijk in staat te stellen zelfstandig in zijn bestaan te voor-
u 63

zien .

In de memorie van toelichting betogen Klompt en Veldkamp dat de
sociale geschiedenis sinds de eeuwwisseling getuigt van de toenemende mate
waarin de solidariteitsgedachte tot uitdrukking is gebracht en aantoont dat
de overheid op steeds meer brede terreinen een leidinggevende rol is gaan
vervullen ten aanzien van de bestaansvoorzieningen van de onderdanen. "Het
realiseren van sociale zekerheid in sociale rechtvaardigheid is gaan behoren
tot de voornaamste overheidstaken en vormt een der kenmerken van de
welvaartsstaat."64 Volgens de ministers is het moment aangebroken dat naast
het stelsel van sociale verzekeringen ook aan het gehele stelsel van financiele
bijstand vorm en inhoud wordt gegeven, "waarin de menselijke solidariteit
duidelijk tot uitdrukking komt en weI door het stellen van de rechtsplicht

" 65van de overheid tot het verlenen van bijstand . De ministers erkennen dat
met hun wetsontwerp het beginsel van subsidiariteit wordt verlaten: de
overheidstaak ten aanzien van de financiele bijstand is een eigenstandige in
die zin dat een verwijzing naar kerkelijke en particuliere instellingen ver-
valt.66 Aangesloten wordt bij de opmerking van de Staatscommissie Vervan-
ging Armenwet dat het subsidiariteitsbeginsel zijn gelding verliest "zodra
het maatschappelijk bewustzijn de leniging of voorkoming van een vorm van
financiele nood niet meer als een zaak van barmhartigheid maar van billijk-
heid en recht gaat zien".

67

Volgens de memorie van toelichting fungeert de "voorziening-bij-wijze-
van-bijstand" in het gehele complex van bestaansvoorzieningen als supple-
ment en neemt zij de laatste plaats in. Na de bijstand is er geen voorziening
meer. De Algemene Bijstandswet wordt als het sluitstuk van de sociale
voorzieningen aangemerkt. Waar de overheidsbijstand aan de grens van het
noodzakelijke is gebonden, blijft evenwel de financiele hulpverlening van
mens tot mens, van familie en kerkelijke en particuliere instellingen van grote
betekenis.68 Aan de wettelijke regeling van de overheidsplicht tot financiele
bijstand worden de volgende eisen gesteld: de bijstand behoort in alle geval-
len toereikend te zijn, omtrent de toereikendheid van de bijstand dient zeker-
heid te worden geboden en de bijstandsvoorziening mag niet het besef van
de eigen verantwoordelijkheid van de persoon voor zijn bestaan ondermijnen,
noch belemmerend werken op de ontwikkeling en het functioneren van de
normale bestaansvoorzieningen. Het is aan het bijstandsverlenend orgaan om
naar eigen inzicht inhoud te geven aan het begrip 'kosten van het bestaan
Wei wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld over welk bedrag
iedere Nederlander ten minste moet beschikken om in bepaalde elementaire
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bestaansmiddelen te voorzien, zoals voeding, kleding en verwarming. Om
tot enige objectivering van de bijstand te komen, moet waar mogelijk gebruik
worden gemaakt van groepsregelingen, die van toepassing zijn op personen
die kampen met vergelijkbare problemen, omdat hun moeilijkheden uit
dezelfde oorzaken voortkomen. Op deze manier wordt gepoogd zo veel
mogelijk rechtszekerheid te verschaffen, hoewel ook in geval van groepsrege-
lingen het beginsel van individualisering noodzakelijk blijft. (,9

Verder bepaalt de memorie van toelichting: "De functie van de bijstand-
verlening dient niet te worden beperkt tot aanvulling van tekorten in de
noodzakelijke kosten van het bestaan, doch ook te zijn gericht op het herope-
nen van de mogelijkheid dat de betrokkene wederom door de normale be-

„7()staansvoorzieningen de middelen tot zijn bestaan gaat verkrijgen. Gedacht
wordt hierbij onder meer aan scholing, omscholing, herscholing, revalidatie
en sanering.71 Daarnaast worden aan de bijstand voorwaarden verbonden,
die betrekking hebben op de inschakeling in het arbeidsproces.72 Als nood-
zakelijk complement op de rechtsplicht van de overheid tot bijstandsverlening
moet de bijstandsontvanger bereid zijn passende arbeid te aanvaarden.73 Wat
betreft het verhaalsrecht gaat het nieuwe wetsvoorstel weer een stap verder
dan  de  wet  van  1961 tot beperking  van het verhaalsrecht.  In de Algemene
Bijstandswet komt de mogelijkheid van verhaal van meerderjarigen op ouders
en van ouders op meerderjarige kinderen te vervallen. 74

In de Tweede Kamer wordt het wetsontwerp in het algemeen ontvangen als
een aantrekkelijk en modern ontwerp, dat in zekere zin een codificatie
betekent van een in de praktijk reeds lang gegroeide situatie.79 Ook de
Eerste Kamer spreekt algemeen haar waardering uit en ziet het wetsvoorstel
als een zeer belangrijke stap in de richting van een afronding van de sociale
zekerheid voor allen.76 Tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer,
die op 2 april 1963 aanvangen, verzet alleen de SGP-fractie zich tegen  de
grondslag van het wetsontwerp: "Ons bezwaar richt zich vooreerst tegen de
plicht van de overheid tot onderstand en gelijktijdig tegen het recht van de
onderdaan op onderstand, hetgeen blijkt uit de beroepsprocedure, waarin het
ontwerp voorziet." De SGP noemt de plichten van de overheid secundair,
de alimentatieplicht ten opzichte van behoeftige ouders is een goddelijk
gebod voor de kinderen. 77

Heroma-Meilink (PvdA) onderschrijft de overheidsplicht tot het verlenen
van bijstand, maar tegelijkertijd verlangt de socia:11-democrate echter dat een
recht op bijstand in de grondwet wordt opgenomen.7X Namens de KVP
betuigt Kok niet alleen haar instemming met de overheidsverplichting tot het
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verlenen van bijstand, maar ook met het hiervan afgeleide recht op onder-
stand. De KVP beschouwt de overheidsplicht tot bijstand als een "stuk sociale
gerechtigheid".79 Net als de katholieken toont ook Kikkert, de woordvoerder
van de CHU, zich tevreden over het wetsontwerp, dat in zijn visie een
rechtspositie verschaft voor mensen in nood.811 De antirevolutionairen zien
op het gebied van de financiele hulpverlening evenzeer een eigen taak voor
de overheid weggelegd. Ook Smallenbroek (ARP) komt tot de conclusie dat
het subsidiariteitsbeginsel behoort te worden prijsgegeven. Zijn uitgangspunt
is echter een geheel andere dan die van de samenstellers van het wetsont-
werp. Verwijzend naar onder meer familie, kerk en buren beweert Smal-
lenbroek: "(...) indien iemand ondanks het feit, dat hij in al deze samenle-
vingsverhoudingen staat, desalniettemin op een gegeven moment blijkbaar
niet in staat is in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien, dan
is het een eigen, niet afgeleide roeping en plicht der overheid helpend, dat
is tegelijk rechtsherstellend, op te treden. Indien de overheid dat doet, treedt
zij niet subsidiair op, nl. in de plaats van anderen, doch komt zij een eigen,
een originaire taak na."81 Uiteindelijk beschouwt de ARP-fractie het gegeven
dat de gunst is geworden tot een recht als een belangrijke vooruitgang 82

VVD-woordvoerster Ten Broecke Hoekstra wijst in haar betoog op de
overeenkomst tussen het wetsontwerp en het rapport over de vervanging van
de Armenwet, dat de VVD in 1961 publiceert.83 In dit rapport, getiteld Op
weg naar een wetsontwerp bijstand levensonderhoud, wordt evenals in het
wetsvoorstel niet gesproken van een recht op bijstand. De VVD-commissie
meent dat het begrip recht op ondersteuning is "voorbehouden aan het verzor-
gingsgebied der sociale wetgeving, waarbij algemeen geldt, dat de verplich-
ting tot premiebetaling de basis vormt voor een recht op uitkering".84 Vol-
gens de VVD heeft de overheid wei een plicht om te ondersteunen. Deze
plicht moet worden gezien als een codificatie van de bestaande praktijk,
waardoor wordt gewaarborgd dat elke openbare dienst de morele verplichting
tot ondersteuning naleeft. X5

De Tweede Kamer neemt uiteindelijk op 10 april 1963 het wetsontwerp
zonder ingrijpende wijzigingen aan. Omdat er geen hoofdelijke stemming
plaatsvindt, laten de SGP-fractie en twee ARP-leden aantekenen dat zii
geacht wensen te worden tegen het wetsontwerp te hebben gestemd. De anti-
revolutionairen Aantjes en Meulink stemmen niet met het wetsontwerp in,
omdat zij van oordeel ziin dat "dit wetsontwerp rechts:ianspraken toekent,
waar die niet toegekend behoren te worden en aan de overheid een primaire
taak toekent, waar zij slechts een subsidiaire taak heeft . 86

In tiavolging van
de Tweede Kamer passeert  in  juni   1963  het  wetsontwerp  ook  de  Eerste
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Kamer zonder hoofdelijke stemming.87 Hierna wordt de Algemene Bijstands-
wet op 13 juni 1963 in het Staatsblad afgekondigd.88 Op 1 januari  1965

treedt de wet in werking.89 In 1972 vindt een structurele wijziging van de
Algemene Bijstandswet plaats."" De mogelijkheid wordt geopend om tot
een landelijke normering van de bijstandsuitkeringen te komen. Daarnaast
bewerkstelligt de aangepaste wet een scherp overheidstoezicht op de gemeen-
ten. Als gevolg van deze wijziging wordt op 3 juli  1974 het Besluit landelijke
normeringgi afgekondigd. Via dit besluit worden algemene richtliinen voor
het bepalen van de bijstand in de algemene noodzakelijke kosten van het

92bestaan en een bijstandsnorm ingevoerd.

7.5. Ziekenfondsverzekering

Mede onder druk van de artsen, die vrezen voor het einde van hun vrije
beroep, laat Talma (ARP), de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid
in het kabinet-Heemskerk, de geneeskundige zorg buiten de Ziektewet. 93

Pas in juni  1919, met de instelling van een staatscommissie tot regeling van
de ziekenverzorging, komt enige beweging in de discussie over de kosten
van een geneeskundige behandeling. Het verslag van de staatscommissie,
onder voorzitterschap van Koolen, verschijnt  op 12 februari   1920  en  is
voorzien van een wetsontwerp. De regeling heeft niet louter betrekking op
arbeiders, maar op iedereen die onder een bepaaide welstandsgrens leeft. Het
kabinet verenigt zich in grote lijnen met dit voorstel en dient op 3 augustus
1920 een wetsontwerp tot regeling van de ziekenverzorging in. Door het
uitbreken van de crisis brengt het wetsontwerp het niet tot openbare behande-
ling  in de Tweede Kamer.94 Het ontwerp  van 1920 wordt  in   1925  omge-
werkt tot een ontwerp-Ziekenfondswet. 95

Na  de  inwerkingtreding  van de Ziektewet  in 1930 dient Verschuur
(RKSP), minister van Arbeid, Handel en Nijverheid in het kabinet-Ruys de
Beerenbrouck III, in hetzelfde jaar een nota van wijziging op het ontwerp-
Ziekenfondswet in.'6 De behandeling van het wetsontwerp komt echter niet
verder dan een schriftelijke voorbereiding. Verschuur legt zich hier bij neer
en zegt in 1932 wegens gebrek aan financiele middelen de tijd nog niet rijp
te achten voor een regeling van het ziekenfondswezen.47 In 1936 wordt het
ontwerp-Ziekenfondswet opnieuw gewijzigd. Ditmaal door Slingenberg
(VDB), de minister van Sociale Zaken in het derde ministerie-Coliin, die
onder meer de naam verandert in het ontwerp-Ziekenverzorgingswet."X In
het protest tegen dit wetsontwerp loopt de Landelijke Federatie ter Beharti-
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ging van het Ziekenfondswezen voorop. In een adres aan de Tweede Kamer
verwijt de Landelijke Federatie de minister dat hij de belangen van het
ziekenfondswezen uit het oog verliest en zich op het standp,int van de ge-
neeskundigen stelt. Conform de wensen van de Nederlandse Maatschappij
ter Bevordering van de Geneeskunst kiest de minister immers voor een vrije
artsenkeuze, het invoeren van een welstandsgrens en krijgen de geneeskundi-
gen een belangrijke plaats in het bestuur van de ziekenfondsen.' '  Ook het
VNW is ontstemd omdat naar zijn mening de Maatschappij het in de zieken-
fondsen voor het zeggen krijgt, terwijl het NVV niet te spreken is over het
feit dat de vakbeweging geen zitting heeft in het ziekenfondsbestuur. Het
CNV vreest een premiestijging. Ondanks de slechte ontvangst, ook bij de
verschillende Kamerfracties, staat het ontwerp-Slingenberg in maart  1937
op de agenda van de Tweede Kamer. Hier valt echter het besluit de voorge-
stelde wijzigingen niet te behandelen. Een beslissing die mede is ingegeven

1(H)door het protest van de zijde van het ziekenfondswezen. Namens het vol-
gende kabinet trekt minister Romme het wetsontwerp in. 1(11

Tijdens de Duitse bezetting treedt op  1  november  1941 het Ziekenfond-
senbesluit in werking, met als doel de arbeiders tegen geneeskundige1()2

11)3verzorging en geldelijk uitkering bij overlijden te verzekeren. Verplicht
verzekerd zijn de personen die onder de Ziektewet vallen. Hun gezinsleden
zijn mede-verzekerd. Het Ziekenfondsenbesluit geeft daarnaast ieder, dus ook
de zelfstandige, de mogelijkheid zich te verzekeren. De premies, voor een
evenredig deel opgebracht door werkgevers en werknemers, worden vastge-
steld naar een percentage van het loon. De uitvoering van de verzekering
wordt opgedragen aan erkende ziekenfondsen, die onder staatstoezicht
staan. 1()4

Na de Tweede Wereldoorlog wordt actie ondernomen om het Ziekenfond-
senbesluit te wijzigen. Begin september 1951 stuurt minister Joekes een
ontwerp-Ziekenfondswet naar de SER. Het ontwerp houdt een codificatie
van de verschillende delen van het ziekenfondsrecht in, zoals dit in onder
meer in het Ziekenfondsenbesluit en de Wet op den Ziekenfondsraad"19
is geregeld. In het SER-advies van 21 december 1951  blijkt dat binnen1{)6

de Raad op tal van punten verschillen van inzicht bestaan. Zo heerst er
verdeeldheid over de omvang van de verzekering. de taak eli de samenstelling
van de Ziekenfondsraad, de samenstelling van de ziekenfondsbesturen, de
instelling van Districtsraden en de positie van de ambtenaren in de zieken-
fondsverzekering.'t17 Hiermee is een definitieve regeling voorlopig van de
baan. Op Ijanuari 1957 wordt naast de verplichte en de vrijwillige verze-

344



kering, die in het Ziekenfondsenbesluit zijn opgenomen, een derde vormvan

ziekenfondsverzekering ingevoerd. Personen van 65 jaar en ouder met inko-
mens beneden een bepaald bedrag kunnen op vrijwillige basis tot de zoge-
naamde bejaardenverzekering toetreden. 1(}8

Uiteindelijk komt op 25 augustus 1962 minister Veldkamp met een
wetsontwerp tot regeling van de ziekenfondsverzekering. Het wetsontwerp
beoogt het nog steeds geldende bezettingsrecht te vervangen. In beginsel laat
het wetsvoorstel de structuur en de uitvoeringsorganisatie van de verplichte
ziekenfondsverzekering onaangetast. Na een langdurige voorbereiding

1()9

komt het wetsontwerp  in het voorjaar van  1964  in de Tweede Kamer aan
de orde. Er wordt een aantal wijzigingen aangebracht, waaronder de samen-
stelling van de Ziekenfondsraad." ' Zonder grote problemen loodst Veld-
kamp het wetsontwerp door beide Kamers"'  en  op 15 oktober  1964  ver-
schijnt de Ziekenfondswet in het Staats blad."l

Reeds bij het indienen van het wetsontwerp tot regeling van de ziekenfonds-
verzekering kondigt minister Veldkamp aan advies in te winnen over de
wenselijkheid van het tot stand brengen van een volksverzekering voor zware
geneeskundige risico's.' 13 Wanneer blijkt dat zowel de SER als de Zieken-
fondsraad en de Centrale Raad voor de Volksgezondheid de gedachte van
een dergelijke volksverzekering onderschrijven, dient Veldkamp hiertoe op
24 januari  1966 een wetsontwerp bij de Tweede Kamer in. Ook in de Staten-
Generaal kan de gedachte van een volksverzekering zware geneeskundige
risico's op grote instemming rekenen:14 Als rechtsgrond voor de volksver-
zekering wordt verwezen naar het beginsel van gelijkheid van kansen. De
memorie van toelichting noemt het "een cultuuropdracht van deze tijd, dat
er alles aan gedaan wordt om bij groeiende welvaart de vaak in geestelijk
opzicht zwaksten onder ons zoveel mogelijk kansen te geven om, zij het op
bescheiden wijze, aan het maatschappelijke leven deel te nemen".'15

Het wetsontwerp behelst een verplichte verzekering tegen zware genees-
kundige risico's, waarvan de werkingssfeer zich uitstrekt over de gehele
bevolking. De kring van verzekerden is niet beperkt door enige leeftijdsgrens.
Onderwerp van verzekering vormt de aanspraak op verstrekkingen in natura
ter voorziening in behandeling, verpleging en verzorging met betrekking tot
zware geneeskundige risico's. Tevens vallen onder de verzekering de voorzie-
ningen die verband houden met het behoud, herstel en bevordering van de
arbeidsgeschiktheid. De uitvoering ligt in handen van ziekenfondsen, ziekte-
kostenverzekeraars en uitvoerende organen van de publiekrechtelijke ziekte-
kostenregelingen voor ambtenaren. Toezicht op de uitvoering wordt gehouden
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door de Ziekenfondsraad en de verzekerden brengen de premies op, die
worden geheven door de Rijksbelastingdienst.

116

In september 1966 legt minister Veldkamp de Tweede Kamer een wets-
ontwerp voor dat tot de invoering van een beperkte volksverzekering voor
geneeskundige verzorging moet leiden. Dit wetsontwerp vervangt de bestaan-
de verplichte, vrijwillige en bejaardenverzekeringen en is van toepassing op
de gehele Nederlandse bevolking beneden een bepaaide inkomensgrens. Het
wetsvoorstel gaat verder dan de Ziekenfondswet: opgenomen worden de
voorzieningen tot verbetering van de levensomstandigheden of tot behoud,
herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Het ligt in de bedoeling
dat deze wet gelijktijdig met de wet zware geneeskundige risico's van kracht
wordt. Nadat bezwaren, onder meer van technische aard, worden geuit, trekt
Veldkamp het wetsvoorstel echter in.' 17 In het volgende kabinet, het minis-
terie-De Jong, dient minister Roolvink (ARP) een aantal wijzigingen op het
ontwerp met betrekking tot de verzekering tegen zware geneeskundige
risico' s in. De Tweede Kamer neemt het wetsvoorstel eind oktober  1967 aan
en half december passeert het ook de Eerste Kamer. Vervolgens verschijnt
de  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  op 14 december   1967  in  het
Staatsblad' 18 en treedt  op  1  januari  1968  in  werking.""

7.6. Werkloosheidsverzekering

Op het terrein van de werkloosheidsregeling dient minister Veldkamp op  15
augustus  1964 twee wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer in: een wetsont-

werp tot wijziging van de Werkloosheidswet en een ontwerp betreffende
regelingen inzake overheidsuitkeringen aan werkloze werknemers (Wet

121)
Werkloosheidsvoorziening). De afschaffing van de loongrens en de ver-
lenging van de uitkeringsduur vormen de hoofdpunten van het ontwerp tot
wijziging van de Werkloosheidswet.12' Het ontwerp-Wet Werkloosheids-
voorziening hangt samen met de besluitvorming inzake de Algemene Bij-
standswet en beoogt de vervanging van het verouderde Buitengewoon Besluit
Werklozenzorg en de daarop gebaseerde Sociale Voorziening. Het wetsvoor-
stel heeft betrekking op langdurig werklozen en vormt een verlengstuk van
de Werkloosheidswet. De uitvoering van de regeling is opgedragen aan de
gemeenten, de kosten worden volledig door het Rijk vergoed. Ill De Tweede
Kamer behandelt beide wetsontwerpen op 17 november 1964.12' Wat betreft
de wachtgeld- en werkloosheidsuitkering wordt het uitkeringspercentage
gesteld op 80% van het dagloon, voor de Wet Werkloosheidsvoorziening ligt
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dit percentage op 75%. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer nemen beide
wetsontwerpen vervolgens aan. In de Tweede Kamer verklaart de VVD tegen
te stemmen. De partij is niet overtuigd van de "noodzakelijkheid van een
aparte regeling voor werknemers, wier aanspraken op de uitkeringen van onze
sociale verzekeringswetten zijn afgelopen, anders dan voor alle Nederlanders,
die een beroep moeten  doen  op de Algemene Bijstandswet".124 OP  I O de-
cember  1964  verschijnen de wetten  in het Staatsblad'15, op 1 januari  1965
treden zij in werking.126 Vanaf deze laatste datum bestaan de Werkloos-
heidswet, de Wet Werkloosheidsvoorziening en de op de Algemene Bij-
standswet gebaseerde Rijksgroepsregeling werkloze werknemers naast

127

elkaar. 128

Na de oorlog rijst het probleem dat arbeiders die niet geschikt zijn voor de
Dienst Uitvoering Werken niet in het arbeidsproces kunnen worden opgeno-
men. Om te voorkomen dat deze arbeiders langdurig op een uitkering zijn
aangewezen, worden in de jaren vijftig speciale regelingen getroffen.

129

Op 3 juni 1966 biedt minister Veldkamp de Tweede Kamer een wetsontwerp
aan ter vervanging van twee ministeriale regelingen, namelijk de gemeentelij-
ke sociale werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders en de sociale werk-
voorzieningsregeling voor hoofdarbeiders. Het wetsontwerp stelt regelen

13()inzake het bieden van aangepaste werkgelegenheid. Volgens de memorie
van toelichting is het de plicht van de overheid voorwaarden te scheppen

voor werkgelegenheid voor iedereen en voor zo adequaat mogelijke gezond-
heidsvoorzieningen. De rechtsgrond voor de voorgestelde regeling is gelegen
in het recht op levensontplooiing en gelijkheid van kansen.13' De Tweede
Kamer spreekt haar waardering over het wetsontwerp uit en aanvaardt het
op 28 juni  1967. De Eerste Kamer volgt op 21 november 1967, waarna de
Wet Sociale Werkvoorziening'32 op  1 januari  1969 in werking treedt."

7.7. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Op 25 juni 1952 vraagt minister Joekes de SER om advies inzake een herzie-
ning van de invaliditeitsverzekering. De belangrijkste vraag luidt of de
invaliditeitsverzekering beperkt dient te blijven tot de loontrekkenden. 134

De SER publiceert zijn aanbevelingen  op  11  januari   1957. Uit praktische
overwegingen acht de SER het ongewenst de zelfstandigen in de verplichte
invaliditeitsverzekering op te nemen. Volgens de Raad lopen de behoeften
van de zelfstandigen aan een verplichte invaliditeitsverzekering zeer uiteen.
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Bovendien stuit het invorderen van premies bij de zelfstandigen op moeilijk-
heden.135 In februari 1954 verzoekt staatssecretaris Van Rhi.in de Sociale
Verzekeringsraad advies uit te brengen over de overdracht van de uitvoering
van de ongevallenverzekering aan de bedrijfsverenigingen, zoals voorge-
schreven door de Organisatiewet Sociale Verzekering. De SVR treedt op 3
oktober 1958 allereerst met een interimadvies naar buiten. Volgens de SVR
verdient het aanbeveling de totstandkoming te bevorderen van een arbeidson-
geschiktheidsverzekering, "welke de thans in de Ziektewet, de Invaliditeitswet
en de Ongevallenwetten ter zake geregelde verzekeringen zou dienen te
omvatten".136 In het definitieve rapport van 2 I juli 1960 wordt de Ziektewet
vooralsnog buiten een toekomstige regeling ten aanzien van de arbeidson-
geschiktheidsverzekering gelaten. In navolging van de SVR bepleit ook de
SER 66n arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij daarnaast de Ziektewet,
die betrekking heeft op de betrekkelijk kort durende arbeidsongeschiktheid,
gehandhaafd blijft. 137

In  augustus 1962 dient minister Veldkamp een adviesaanvraag  bij  de
SER in over het socialezekerheidsbeleid op langere termijn. In deze aanvraag
spreekt Veldkamp over een eventuele volksverzekering met betrekking tot
de arbeidsongeschiktheid. Eveneens in  1962 komt de Interimwet invaliditeits-
rentetrekkers 138 tot stand. Deze wet heeft het karakter van een overgangsre-
geling naar een definitieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en leidt onder
meer tot een verhoging van de uitkeringen ingevolge de Invaliditeitswet. 139

Op 25 april 1963 dient minister Veldkamp bij de Tweede Kamer een wets-
ontwerp inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekering in. Het wetsvoorstel
gaat vergezeld van wetsontwerpen tot wijziging van de Ziektewet en de
Organisatiewet Sociale Verzekering. Veldkamp constateert in de memorie
van toelichting "dat in het rechtsbewustzijn niet meer leeft, dat in het verband
van de sociale verzekeringswetgeving in de maatschappelijke consequenties
van langdurige arbeidsongeschiktheid anders zou moeten worden voorzien,
naar gelang men door een bedrijfsongeval dan wel door een ziekte is getrof-

, 14{)fen' .   In zijn betoog brengt Veldkamp naar voren dat de rechtsgrond voor
de verplichte arbeidersverzekering aan herziening toe is. Veldkamp wijst erop
dat "vroeger de rechtsgrond voor de verplichte sociale verzekering voor
werknemers vaak werd gezien in het beginsel van het rechtvaardig arbeids-
loon. (...) Het wil de ondergetekende voorkomen, dat het niet onjuist is dit
te stellen en te blijven stellen. De ondergetekende meent evenwel, dat men
er rekening mee moet houden, dat het beginsel van het rechtvaardig arbeids-
loon niet een oorspronkelijk, maar een afgeleid beginsel is en ten dele een
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vormgevend beginsel."14' Het recht van ieder mens op zelfontplooiing en
het recht op gelijke kansen vormen de oorspronkelijke beginselen ten aanzien
van de verplichte sociale verzekering, aldus de minister. "Het arbeidsloon
zal dan ook eerst dan rechtvaardig zijn, wanneer het, voor zover het een
gevolg is van de primaire zowel als van de secundaire inkomensverdeling,
deze beide rechten kan realiseren. Een belangrijke bijdrage hiertoe levert„142

een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, die de uitkeringen aan
langdurig ongeschikten op een redelijk niveau brengt en niet discrimineert
naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Hoewel de minister in de
memorie van toelichting aanstuurt op een volksverzekering tegen arbeids-
ongeschiktheid, strekt de werkingssfeer van de wet zich enkel uit tot de
loontrekkenden. Gezien de dringende behoefte aan een arbeidsongeschikt-
heidsregeling acht Veldkamp het onverantwoord te wachten op het SER-
advies over de reikwijdte van de kring van verzekerden. 143

Samenvattend stelt de memorie van toelichting dat het wetsontwerp
beoogt een algemene verzekering tot stand te brengen ter vervanging van
de wettelijk geregelde verzekering bij langdurige arbeidsongeschiktheid
ingevolge de invaliditeits- en ongevallenverzekering. De arbeidsongeschikt-
heidsregeling treedt derhalve in de plaats van de Invaliditeitswet en de
Mijnarbeidersinvaliditeitswet en vervangt tevens de langlopende uitkeringen
van de Ongevallenwet  1921,  de  Land- en Tuinbouw Ongevallenwet  1922
en de Zeeongevallenwet 1919. De uitvoering van de arbeidsongeschiktheids-
regeling wordt opgedragen aan de bedrijfsverenigingen, die een gemeen-
schappelijke medische dienst moeten oprichten. Indien de bedrijfsverenigin-
gen daartoe zelf niet overgaan, stelt de minister zo'n gemeenschappelijke
dienst in. 144

Tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer spreken alle partijen
hun waardering uit over het ingediende wetsontwerp. De besprekingen
leveren weinig nieuwe gezichtspunten op en leiden dan ook niet tot belangrij-
ke aanpassingen. WeI wordt een motie van Tilanus (CHU) aangenomen,
waarin de regering wordt uitgenodigd "de in het leven te roepen Gemeen-
schappelijke Medische Dienst geleidelijk een centrale plaats te geven ten
behoeve van alle daarvoor in aanmerking komende sociale verzekeringswetten
en volksverzekeringen". Op 6 juli 1965 neemt de Tweede Kamer het145

wetsvoorstel, evenals de daarmee samenhangende wetsontwerpen, zonder
hoofdelijke stemming aan.146 Ook de Eerste Kamer aanvaardt de wetsont-
werpen, op 15 februari 1966, zonder hoofdelijke stemming. 117 De Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) treedt op 1 juli 1967 in148

werking. Overigens grijpt Veldkamp de beraadslagingen in de Eerste149
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Kamer aan om de lijnen voor het toekomstige socialezekerheidsbeleid uit
te zetten. Voor wat betreft de korte termijn denkt Veldkamp onder meer aan
de voorbereiding van een arbeidsongeschiktheidsregeling voor anderen dan
loontrekkenden. Voor de langere termijn staat een verdere unificatie van de
wetgeving op het terrein van de volksverzekeringen en de werknemersverze-
keringen op het program. Voor de zeer lange termijn, als derde fase in de
afronding van de sociale zekerheid, denkt Veldkamp tot slot aan het opstellen
van een sociaal wetboek. 15(1

In zijn adviesaanvrage van 1962 over het socialezekerheidsbeleid op langere
termijn vraagt Veldkamp zich af of zelfstandigen en personen die reeds vanaf
hun jeugd gehandicapt zijn, in de kring van verzekerden moeten worden
opgenomen. Met andere woorden, de vraag luidt of de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering tot een volksverzekering moet worden omgebouwd.151
In zijn advies van 1965 stelt de SER dat onderzoek uitwijst dat de behoeften
en wensen ten aanzien van een regeling voor de arbeidsongeschiktheid zeer
uiteenlopen. Hieruit concludeert de Raad dat een volksverzekering niet
opportuun moet worden geacht:52  Op 25 september   1970 legt minister
Roolvink een globale schets van de hoofdlijnen van een volksverzekering
inzake arbeidsongeschiktheid aan de SER voor. Ditmaal onderschrijft153

de Raad in zijn advies van 1972 in hoofdzaak de grondslagen van de voorge-
stelde volksverzekering inzake arbeidsongeschiktheid. 154 Uiteindelijk dient
Boersma (ARP), de minister van Sociale Zaken in het kabinet-Den Uyl, op
27 december  1974 een wetsontwerp betreffende de algemene arbeidsonge-
schiktheidsverzekering in. Het wetsontwerp behelst een volksverzekering die
evenals de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezen-
wet het karakter draagt van een basisvoorziening met uitkeringen op het
niveau van het sociaal minimum. De kring van verzekerden strekt zich uit
tot alle ingezetenen jonger dan 65 jaar, met uitzondering van de gehuwde
vrouw. De uitkeringen worden vastgesteld aan de hand van invaliditeitsklas-
sen en de premies worden opgebracht door alle ingezetenen van  15 tot 65
jaar. Het arbeidsongeschiktheidscriterium van de WAO geldt in beginsel ook
voor de volksverzekering. Het uitvoeren van de regeling wordt overgelaten
aan de bedrijfsverenigingen, het heffen en invorderen van de premies ge-
schiedt door de Rijksbelastingdienst. De Gemeenschappeliike Medische
Dienst wordt belast met de sociaal-medische aspecten van de verzeke-
ring. De behandeling van het wetsontwerp levert zowel in de Tweede155

als in de Eerste Kamer weinig problemen op. De Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet'56 treedt op  I  oktober  1976 in werking.'57
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7.8. Conclusie

Consensus

Ruim een decennium na het verschijnen van het Londense rapport-Van Rhijn
blijkt de weerstand tegen de introductie van volksverzekeringen verdwenen.
Waar vlak na de Tweede Wereldoorlog het merendeel van de politieke en
maatschappelijke actoren de gedachte van de gehele bevolking omvattende
verzekeringen, met uitzondering van het ouderdomsrisico, nog van de hand
wijst, opent de expliciete keuze voor een volksverzekering tegen ouderdom
de weg naar een gemengd systeem van werknemers- en volksverzekeringen.
Opvallend genoeg voltrekt deze ontwikkeling zich vrij geruisloos. Slechts
met betrekking tot de kinderbijslagverzekering wordt de uitbreiding van de
kring van verzekerden tot alle ingezetenen betwist. Bij de totstandkoming
van de andere volksverzekeringen blijft een dergelijke politieke en maat-
schappelijke discussie achterwege. Ook verwoorden politieke en maatschap-
pelijke actoren niet expliciet waarom zij op eerder ingenomen standpunten
terugkomen. Met brede instemming van de Kamers wordt in de jaren vijftig
en zestig stapsgewijs de oversteek gemaakt van een stelsel van werknemers-
verzekeringen op basis van de loondienstverhouding naar een gemengd
stelsel, waarin de werknemersverzekeringen worden aangevuld met volksver-
zekeringen op basis van burgerschap. Achtereenvolgens verschijnen de
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet in het Smatsblad. Ook over de verdere uitbouw van het socialeze-
kerheidsstelsel bestaat consensus: de aanpassing en de uitbreiding van de
werknemersverzekeringen roepen nauwelijks verzet op en het sluitstuk van
de sociale zekerheid, de Algemene Bijstandswet, wordt met veel waardering
begroet.

Politieke en maatschappelijke context

De consensus over de uitbouw van het socialezekerheidsstelsel is in eerste
instantie toe te schrijven aan de gunstige naoorlogse economische ontwikke-
ling. De explosieve economische groei schept een gunstig klimaat waarbinnen
voldoende ruimte bestaat voor vooruitgang op het terrein van de socialeverze-
keringswetgeving. De consensus over de uitbouw wordt ook gevoed door
het gegeven dat na de bevrijding, en na het verschijnen van het rapport van
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de commissie-Van Rhijn, de politieke en maatschappelijke stromingen zich
langzaam maar zeker openstellen voor een brede rechtsgrond van de sociale
zekerheid. Namelijk het idee dat het de plicht van de staat is de sociale
zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van alle burgers te garanderen. Zowel
in de memorie van toelichting op de Algemene Ouderdomswet als op de
Algemene Weduwen- en Wezenwet heet het dat de gedachte van de persoon-
lijke verantwoordelijkheid slechts op vruchtbare wijze kan worden gereali-
seerd door middel van een stelsel van verplichte algemene verzekering en
dat derhalve de staat in het algemeen belang de plicht en het recht heeft om
een dergelijke verzekering tot stand te brengen. Enkele jaren later wordt in
de Algemene Bijstandswet de gedachte van de overheidsplicht tot financiele
bijstand wettelijk verankerd. Vervolgens maakt bij de invoering van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering de rechtsgrond van het rechtvaardig
arbeidsloon plaats voor de beginselen van zelfontplooiing en de gelijkheid
van kansen. De overheid is verplicht tot het scheppen van de voorwaarden
voor deze beginselen. Ook in de toelichtingen op de Wet Sociale Werkvoor-
ziening, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet worden de zelf- of levensontplooiing en de gelijkheid
van kansen als rechtsgronden aangevoerd.

Aan het einde van de jaren vijftig naderen de opvattingen en eisen van
politieke en maatschappelijke actoren inzake de verdeling van verantwoorde-
lijkheden tussen staat en maatschappij elkaar. Zo omarmen ook de confessio-
nelen en de liberalen de gedachte dat burgerschap de grondslag voor de
sociale verzekering vormt. In termen van het maatschappelijk project vloeit
het beginsel van burgerschap voort uit het institutionele ordeningsprincipe.
Een optie die lange tijd slechts wordt uitgedragen door de sociaal-democraten
en de progressief-liberalen. Maar zoals reeds geconstateerd naar aanleiding
van de totstandkoming van de Algemene Ouderdomswet kan tegelijkertijd
worden verdedigd dat de bredere rechtsgrond en de verruiming van de kring
van verzekerden ook in de subsidiaire optie past. Volgens de naoorlogse
interpretatie van dit confessionele ordeningsprincipe dient de overheid op
te treden indien de eigen verantwoordelijkheid van de associatieve verbanden
tekortschiet. Dit in tegenstelling tot de vooroorlogse uitleg van het subsidiaire
ordeningsprincipe, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de maatschap-
pelijke organisaties het uitgangspunt vormt voor een meer terughoudende
rol van de overheid. De latere lezing van de subsidiaire optie vormt de
drijfveer voor een snelle uitbreiding van het stelsel van sociale zekerheid in
de jaren 1950-1975. Evenals de invoering van de Algemene Ouderdomswet
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wordt deze uitbouw, onder confessionele dominantie, gekenmerkt door het
samenkomen van aspecten van het subsidiaire en het institutionele ordenings-
principe. Deze consensus wordt duidelijk aan de hand van de beginselen die
in de nieuwe wetten een vooraanstaande plaats innemen, te weten de per-
soonlijke verantwoordelijkheid, de kans op zelfontplooiing en de gelijkheid
van kansen.

In  de periode 1950-1975 blijven de confessionelen,  en  dan  met  name  de
katholieken die een centrale positie innemen in de rooms-rode samenwerking
en de confessioneel/liberale ministeries, de toon zetten voor de inrichting van
het stelsel van sociale zekerheid. Deze politieke context maakt dat de confes-
sionelen een belangrijke stempel drukken op de snelle uitbouw van het
socialezekerheidsstelsel.  In een tijdsbestek van vijf jaren, waarin voor het
overgrote deel de katholiek Veldkamp de ministerspost van Sociale Zaken
en Volksgezondheid bezet, wordt een groot aantal socialeverzekeringswetten
in het leven geroepen. Zo bereiken tussen  1962 en  1967 de volgende wetten
het Staatsblad: de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Bijstandswet,
de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet
Werkloosheidsvoorziening, de wijziging van de Werkloosheidswet, de Wet
Sociale Werkvoorziening en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De machtspositie van de katholieken blijkt uit de naoorlogse uitleg van
de subsidiaire optie, die de weg effent voor de uitbreiding van de socialever-
zekeringswetgeving. De grondslag voor de positieve interpretatie van het
subsidiaire ordeningsprincipe ligt in het katholieke subsidiariteitsbeginsel.
In tegenstelling tot het protestantse beginsel van soevereiniteit in eigen kring
biedt het subsidiariteitsbeginsel meer ruimte voor overheidsoptreden. Ook
de gang van zaken omtrent de kinderbijslagverzekering getuigt van de in-
vloedrijke positie van de katholieken op politiek en maatschappelijk terrein.
Het debat over de kinderbijslag wordt aangezwengeld door katholieke politici,
vanuit de gedachte om grote gezinnen te ondersteunen. Na de invoering van
de kinderbijslagverzekering voor loontrekkenden wordt, mede van katholieke
zijde, aangedrongen op een algemene kinderbijslagverzekering. Wanneer
daadwerkelijk een wetsontwerp inzake de algemene kinderbijslagverzekering
wordt ingediend, blijkt dat alleen de KVP enthousiast is. De liberalen zien
het belang van een kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen niet in, de
protestantse partijen uiten de nodige twijfels en de sociaal-democraten teke-
nen op vele inhoudelijke punten bezwaar aan. De katholieken weten de op-
positie tegen de algemene kinderbijslagverzekering echter te weerstaan.
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Met de totstandkoming van de volksverzekeringen, de invoering van de
algemene bijstand en de uitbreiding van werknemersverzekeringen lijkt de
politieke en maatschappelijke discussie over de rechtsgrond van de sociale
verzekering en de kring van verzekerden ten einde. Een andere strijd die na
de publicatie van het rapport-Van Rhijn oplaait, namelijk over de organisatie
van de sociale verzekering, is daarentegen nog lang niet gestreden. Vanaf
het eind van de jaren zestig worden diverse pogingen ondernomen om tot
herziening van de uitvoeringsorganisatie en tot vereenvoudiging, codificatie
en integratie van de sociale wetgeving te komen. Dit streven blijft echter
lange tijd zonder resultaat. De hervormingsplannen stuiten keer op keer op
weerstand van de sociale partners, die een sterke machtspositie innemen bij
de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Ook de debatten vanaf het
einde van de jaren zeventig, waarin de beheersing van de kosten van de so-
ciale zekerheid een rol van betekenis gaat spelen, en de diverse aanzetten
tot herziening van het stelsel in de jaren tachtig brengen geen verandering

in de complexiteit van de socialezekerheidswetgeving en de uitvoeringsorga-
nisatie.
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Epiloog

Crisis  anno  1 976

"Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om reeds nu te voorspellen, dat
1976 de geschiedenis zal ingaan als een jaar van meer dan gewone betekenis
voor onze sociale zekerheid. Wie gewend is de geschiedenis vast te leggen
in het stramien van jaartallen zal deze voorspelling misschien terstond beves-
tigen. In 1901 immers kwam onze eerste sociale zekerheidswet tot stand en
dat is juist 75 jaar geleden. Zeker, we hebben dit feit op bescheiden wijze
herdacht en een speciale postzegel heeft er de aandacht op gevestigd. Maar
dit feit op zich vormt nog geen aanleiding om aan dit jaar een markante
betekenis toe te kennen in de historie en laat ik er meteen aan toevoegen:
voor de toekomst van onze sociale zekerheid. We staan op een kruispunt en
moeten kiezen hoe we onze weg zullen vervolgen. Niet eerder hebben we
om ons heen zo veel ongerustheid waargenomen over de lastenontwikkeling
die het stelsel van sociale zekerheid ons oplegt. Het is in de gevarenzone
terecht gekomen. Het sociale stelsel zal zichzelf ongetwijfeld kunnen overle-
ven, maar de vraag is dan: ten koste van wat? Velen bekruipt het verontrus-
tende gevoel, dat de prijs hoog zal zijn, td hoog wellicht. Het gevaar is niet
denkbeeldig, dat onze sociale zekerheid daardoor in een kwaad daglicht komt
te staan. Het zal belaagd kunnen worden door een onbezonnen drang tot
verandering, die de mogelijkheden onvoldoende afweegt en niet stilstaat bij
de  consequenties."'

Met deze zinnen opent Veldkamp, oud-minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, zijn geschrift De crisis in de Nederlandse sociale zekerheid anno
1976. Het is opmerkelijk dat Veldkamp dit 'crisis-boek' in zijn zomervakan-
tie  van 1976 schrijft.  Op dat moment  is de uitbouw  van het socialezeker-
heidsstelsel amper voltooid. Hoewel over het gebruik van de term crisis kan
worden getwist, is Veldkamps diagnose correct dat de sociale zekerheid in
het midden van de jaren zeventig op een keerpunt is aangekomen. Na decen-
nia van voortgang stuit het socialezekerheidsstelsel op zijn grenzen. Nieuwe
strijdpunten gaan de discussie over de sociale zekerheid beheersen, zoals de



codificatie en de integratie van de sociale wetgeving, de beheersing van de
kosten, het volumebeleid, de herziening van het stelsel, en de complexiteit
van de uitvoeringsorganisaties en de socialezekerheidswetgeving. De be-
staande problemen en uitdagingen wakkeren de interesse voor de fundamen-
ten van de sociale zekerheid aan: Zij leiden tevens tot de volgende pro-
bleemstelling van dit onderzoek. Op welke wijze heeft het Nederlandse stelsel
van sociale zekerheid  tot  1975  vorm en inhoud gekregen  en  hoe  valt  deze
ontwikkeling te verklaren op basis van politieke en maatschappelijke verhou-
dingen, en meer in het bijzonder aan de hand van opvattingen en eisen van
politieke en maatschappelijke organisaties? De aandacht gaat hierbij met
name uit naar de rol van confessionele maatschappelijke en politieke organi-
saties.3

Traag versus explosief

Voor wat betreft de onderzoeksperiode 1870-1975 kenmerkt de geschiedenis
van de sociale zekerheid in Nederland zich door twee contrasterende bewe-
gingen: De periode vddr  1950 leert dat de socialezekerheidswetgeving traag
op gang komt, en dat langdurige en uitvoerige politieke en maatschappelijke
debatten aan de eerste socialeverzekeringswetten voorafgaan. Dit in tegen-
stelling tot het tijdvak 1950-1975, waarin met brede politieke en maatschap-
pelijke ondersteuning het stelsel van sociale zekerheid zich in een kort tijds-
bestek drastisch uitbreidt.

In deze studie zijn de langdurige en uitvoerige discussies die politieke
en maatschappelijke actoren over het op te bouwen socialezekerheidsstelsel
voeren, onderverdeeld in twee periodes. Namelijk de fase  1870-1930 en die
van   1930  tot   1950.

Aangespoord door de economische transformatie en de sociale kwestie komen
politieke en sociale organisaties in de periode 18704930  van de grond en

buigen zich over de vraag inzake de reikwijdte van de overheidstaken en de
wijze van staatsingrijpen. Zij voeren eerste debatten over de ordening van
de samenleving en de nadere bepaling van de verhouding tussen staat en
maatschappij. In dit kader wordt in het tijdvak 1870-1930 de dieperliggende
maatschappelijke dimensie van de sociale zekerheid zichtbaar. Aan de hand
van de debatten over de socialeverzekeringswetgeving wordt duidelijk dat
sociale zekerheid, als onderdeel van sociale politiek, een belangrijk instru-
ment vormt om de verantwoordelijkheden inzake de bestaanszekerheid tussen
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staat en maatschappij te verdelen. Zo spitst de strijd om de invaliditeits- en
ouderdomsverzekering zich toe op de vraag naar de rechtsgrond voor over-
heidsinmenging en komt het vraagstuk van de verantwoordelijkheidsverdeling
voor wat betreft de ziekteverzekering en de verschillende ongevallenverzeke-
ringen tot uitdrukking in de discussie over de uitvoeringsorganisatie.

Het gegeven dat de discussie over de socialeverzekeringswetgeving deel
uitmaakt van het bredere debat dat de opkomende politieke en maatschappe-
lijke organisaties over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen staat
en maatschappij voeren, leidt mede tot de trage aanvang van de socialezeker-
heidswetgeving in Nederland. Op grond van het feit dat het debat over de
maatschappelijke ordening vooral een ideologische en retorische kwestie
blijkt, blijven de resultaten op het terrein van de socialeverzekeringswetge-
ving lange tijd uit. De lading van de discussies over met name de rechtsgrond
en de uitvoeringsorganisatie, die bij uitstek een weerspiegeling vormen van
de opvattingen en eisen van politieke en maatschappelijke actoren inzake de
ordening van de samenleving, vertragen de totstandkoming van de verzeke-
ringen tegen ongevallen, invaliditeit, ouderdom en ziekte. Daarnaast wordt
deze langzame start ten aanzien van de sociale verzekeringen mede in de
hand gewerkt door de trage industrialisering in Nederland.

Onder impuls van de crisis van de jaren dertig en de naoorlogse weder-
opbouwfase debatteren politieke en maatschappelijke organisaties in de pe-
riode 1930-1950 onverminderd voort over de ordening van de samenleving.
Ook in deze periode blijft de sociale zekerheid een belangrijk instrument om
de relatie tussen staat en maatschappij af te bakenen. Zo is de discussie over
de invoering van de werkloosheidsverzekering, tezamen met de zogenaamde
crisispolitiek, ingebed in een breder ordeningsdebat. Naar aanleiding van het
rapport van de commissie-Van Rhijn worden de discussies over de rechts-
grond van de sociale verzekeringen en het organisatievraagstuk voortgezet.
De oorlog lijkt een breuk op te leveren, maar dat blijkt al snel niet zo te zijn.
In de praktijk levert het maatschappelijke ordeningsdebat weinig op. Het
debat blijft overwegend ideologisch en retorisch van karakter. Op het terrein
van de socialeverzekeringswetgeving wordt meer vooruitgang geboekt.
Hoewel de naoorlogse discussie over de reorganisatie van de sociale verzeke-
ring vooralsnog verzandt in meningsverschillen, leiden debatten die reeds
aan het begin van de twintigste eeuw zijn gestart tot wettelijke regelingen.
De wettelijke verankering van de kinderbijslagverzekering (1939), het Zieken-
fondsenbesluit (1941), de Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947) en de werk-
loosheidsverzekering (1949) vormen de belangrijkste resultaten. Deze uitbrei-
ding van de socialeverzekeringswetten staat echter in geen verhouding tot
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de drastische uitbouw van het socialezekerheidsstelsel  in de periode  1950-
1975.

In tegenstelling tot de voorafgaande fases in de geschiedenis van de
sociale zekerheid wordt onder gunstige economische omstandigheden in de
periode 1950-1975 niet expliciet en breedvoerig gediscussieerd over de or-

dening van de samenleving. Het uitblijven van een ordeningsdebat valt samen
met het begin van een explosieve uitbreiding van het socialezekerheidsstelsel.
Diverse politieke en maatschappelijke actoren stellen zich open voor een
brede rechtsgrond van de sociale zekerheid. Er bestaat consensus over de
explosieve uitbouw van het stelsel van sociale zekerheid: de werknemers-
verzekeringen worden aangepast en uitgebreid, er komt een aantal volksverze-
keringen tot stand en de algemene bijstand wordt ingevoerd. Met als gevolg
dat het socialezekerheidsstelsel een vooraanstaande plaats binnen het maat-
schappelijk leven verwerft en in belangrijke mate de contouren van de ver-
zorgingsstaat bepaalt.

Confessioneel stelsel van sociale zekerheid

In de onderzoeksperiode 1870-1975 zijn het de confessionele maatschappelij-

ke en politieke organisaties die een belangrijke stempel drukken op de tot-
standkoming van het socialezekerheidsstelsel in Nederland. Sinds de confes-
sionele partijen vanaf 1918 onophoudelijk deel uitmaken van de regering,
en hierin bovendien een dominante positie innemen, krijgen de voornaamste

strijdvragen over de verschillende socialezekerheidsregelingen een oplossing
naar confessionele snit.

Voordat de confessionelen het dominante centrum van de Nederlandse poli-
tiek vormen, komt in de periode 1870-1930 enkel een wettelijke regeling

inzake de industriele ongevallenverzekering (Ongevallenwet 1901) tot stand.
Ondanks dat de antirevolutionair Kuyper en de georganiseerde werkgevers
in de strijd om de organisatie een lans breken voor het zelfdoen, legt de
Ongevallenwet de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij een
staatsinstelling. De meeste politici en de werknemers vrezen voor de belangen
van de arbeiders indien de werkgevers de organisatie ter hand nemen. Zij
verwachten meer heil van overheidsoptreden. Het liberale kabinet-Pierson
(1897-1901) staat op het standpunt dat wanneer, overigens·bij uitzondering,
de ordening van de maatschappij wordt vervangen door de ordening van de
wet, deze door een staatsorganisatie moet worden uitgevoerd. Op deze wijze
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moet een onpartijdige organisatie worden gewaarborgd. Toch komt het
kabinet enigszins tegemoet aan de eisen van Kuyper en zijn medestanders:
onder bepaalde voorwaarden mogen werkgevers het risico van de verzekering
zelf op zich nemen. Deze risico-overdracht, die kort na de eeuwwisseling
nog wordt gezien als een uitzondering, vormt twee decennia later de kern
van het confessionele gedachtegoed met betrekking tot de organisatie van
de sociale verzekering.

Na de wettelijke verankering van de industriele ongevallenverzekering
verstrijken bijna twee decennia voordat een nieuwe sociale verzekering in
werking treedt. Het uitblijven van sociale wetgeving kan niet alleen worden
toegeschreven aan de inbedding van de discussie over de sociale verzekerin-
gen in het maatschappelijke ordeningsdebat, maar ook aan de politieke blok-
kade die vanaf de eeuwwisseling de Nederlandse politiek beheerst. Deze
blokkade wordt zichtbaar door de opeenvolging van confessionele en (pro-
gressief-)liberale kabinetten, de wisselende meerderheden in de beide Kamers,
de antithese en de scheidslijn tussen conservatieve en progressieve vleugels.
Pas gedurende de Pacificatie (1913-1917) wordt de politieke impasse door-
broken. Door de sociale nood, de opmars van het socialisme en de dreiging
van een revolutie gaan alle partijen inzien dat de verbetering van de sociale
wetgeving niet langer kan worden uitgesteld. Dit besef leidt tot een doorbraak
in de pensioenstrijd. Onder het confessionele kabinet-Ruys de Beerenbrouck
I ( 1918- 1922) treedt de Invaliditeitswet, waarin de verzekering tegen invalidi-
teit en ouderdom wordt geregeld, in 1919 in werking. In de Invaliditeitswet
komen de confessionele principes tot uitdrukking: de rechtsgrond ligt in de
loondienstverhouding, de verzekering is verplicht en de kring van verzekerden
strekt zich uit tot de loonarbeiders.

Voor wat betreft de land- en tuinbouwongevallenverzekering borduurt
het eerste ministerie-Ruys de Beerenbrouck voort op de gedachte van het
zelfdoen, zoals door Kuyper verdedigd tijdens de parlementaire discussie over
de industriele ongevallenwet. Met name na de Eerste Wereldoorlog vat de
mening post dat op het gebied van de organisatie van de sociale verzekering
de overheid plaats moet maken voor het particulier initiatief. Deze opvatting
wordt mede ingegeven door het feit dat na de invoering van de Ongevallen-
wet  1901 de onderlinge organisaties in het land- en tuinbouwbedrijf zelf de
ongevallenverzekering op zich nemen. De Land- en Tuinbouwongevallenwet
van 1922 draagt de organisatie mede op aan de bedrijfsverenigingen. Hiermee
wordt uitdrukking gegeven aan de confessionele gedachte om aansluiting te
zoeken bij hetgeen zich in het vrije maatschappelijke verkeer ontwikkelt. Het
idee van selfgouvernement is ook terug te vinden in de ongevallenverzekering
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voor de zeevaart- en zeevisserijsector. Het vrijzinnige kabinet-Cort van der
Linden (1913-1918) laat de Oorlogszeeongevallenwet van  1915 over aan par-
ticuliere verzekeringsmaatschappijen. De rechtse coalitie onder leiding van
Ruys de Beerenbrouck volgt dit voorbeeld bij de invoering van de Oorlogs-
zeeongevallenwet van 1919.

Het einde van de politieke impasse en de vestiging van de confessionele
hegemonie brengen geen directe uitkomst voor het debat over de ziekteverze-
kering. De Ziektewet van de antirevolutionaire minister Talma, zoals in  1913
in het Staatsblad gepubliceerd, wordt voorlopig niet in uitvoering genomen.
Naast de politieke blokkade hebben dan ook andere factoren een vertragende
werking op de invoering van de ziekteverzekering. Een belangrijke obstakel
vormt de discussie over de maatschappelijke ordening, en in enge zin over
de organisatie van de sociale verzekering. Hoewel in de diverse standpunten
inzake de organisatie de gedachte van zelfdoen centraal staat, lopen de
meningen uiteen op welke wijze dit confessionele principe moet worden ver-
wezenlijkt. Sinds halverwege de jaren twintig staan ook de plannen tot be-
zuiniging en vereenvoudiging van de sociale verzekeringen een snelle in-
voering van de Ziektewet in de weg.

Talma's keuze om bij 'gemis aan een organisatie van den arbeid' de
uitvoering over te laten aan Raden van Arbeid, oftewel overheidsorganen,
krijgt mede door een krachtige ontwikkeling van de werkgevers- en werkne-
mersorganisaties steeds minder bijval. Per Proeve formuleren de georgani-
seerde werkgevers en werknemers  in  1921 een gezamenlijk alternatief:  de

organisatie van de ziekteverzekering in handen van bedrijfsverenigingen. De
werkgevers verzetten zich uit principiele overwegingen tegen staatsbemoeie-
nis en zijn er bovendien van overtuigd dat zij zelf tot een betere en vooral

goedkopere organisatie kunnen komen. Naast de mogelijkheid invloed uit
te oefenen op de organisatie biedt de Proeve voor de werknemers het voor-
deel dat zij meer krijgen uitgekeerd dan bij de Ziektewet-Talma.5 Zowel de
leiders van de vakbeweging als van de werkgeversorganisaties hebben met
de Proeve echter ook nog een ander belang voor ogen. Het is wenselijk dat
de samenwerking van werkgevers en werknemers op het terrein van de socia-
le verzekering in de toekomst resulteert in een organisatievorm van het
sociaal-economisch leven, waarbij de overheid steeds meer aan de belangheb-
benden overlaat.6

Naar aanleiding van de Proeve openbaart zich een tegenstelling tussen
de katholieken en de protestanten. Hoewel beide groepen het confessionele
idee van zelfdoen nastreven, zijn de meningen verdeeld over de wijze waarop
deze gedachte in de organisatie van de ziekteverzekering gestalte dient te
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krijgen. De katholieken kunnen zich vinden in het idee de bedrijfsverenigin-
gen de verantwoordelijkheid toe te schrijven. Voor de protestanten daarente-
gen is deze gecentraliseerde samenwerking tussen werkgevers en werknemers
op het niveau van de bedrijfstak te verstrekkend. Zij blijven de zelfstandig-
heid van de individuele ondernemingen meer benadrukken.7 In de ogen van
de protestanten komt het particulier initiatief beter tot zijn recht in de Raden
van Arbeid en de bijzondere ziekenkassen. Het eerste kabinet-Ruys de
Beerenbrouck weigert zich aan het organisatievraagstuk te branden, terwij 1
het tweede kabinet-Ruys de Beerenbrouck II (1922-1925) de invoering van
de Ziektewet op de lange baan schuift door deze te koppelen aan een algehele
herziening van de sociale verzekering. Uiteindelijk formuleert het extra-
parlementaire kabinet-De Geer (1926-1929) een compromis, namelijk de dua-
listische uitvoering. De Ziektewet,  die  in   1930 in werking treedt,  laat  de
keuze tussen Raden van Arbeid en bedrijfsverenigingen. De laatste optie
blijkt het meest in trek.

Geheel in lijn met de confessionele opvatting om aan te sluiten bij dat-
gene wat reeds in de maatschappij tot stand komt, zijn sinds de Ongeval-
lenwet van  1901 de bedrijfsverenigingen uitgegroeid van particuliere vereni-
gingen van werkgevers tot organen van het georganiseerde bedrijfsleven.
Zowel in de Ongevallenwet van 1901 als in de Land- en Tuinbouwongeval-
lenwet van 1922 wordt gesproken van organen van werkgevers. Waar in de
eerst genoemde wet de invloed van de arbeiders nog gering is, moet in de
tweede het bestuur van de bedrijfsvereniging voor de helft door en uit werk-
nemers worden gekozen. In de zin van de Ziektewet wordt een bedrijfsver-
eniging in de regel door georganiseerde werknemers en werkgevers geza-
menlijk opgericht.

Waar in de periode  1870-1930 de praktische betekenis van de discussie over
de organisatie van de samenleving, en meer in het bijzonder die van het
bedrijfsleven, uiterst beperkt is, blijft het maatschappelijk ordeningsdebat ook
in de jaren /930-1950 steken in ideologische retoriek. Voor wat betreft de
periode tot aan de Tweede Wereldoorlog is de geringe praktische betekenis
van de ordeningsdiscussie vooral toe te schrijven aan het feit dat de stelling-
names in het debat haaks staan op de politieke krachtsverhoudingen. Hierdoor
ontbreekt de basis voor krachtige besluitvorming. Grofweg kunnen twee
kampen worden onderscheiden. Enerzijds pleiten de katholieken en de soci-
aal-democraten voor overheidsingrijpen in het sociaal-economisch leven. Met
hun opvattingen en eisen drukken zij een duidelijke stempel op het maat-
schappelijk ordeningsdebat. Anderzijds wijzen de protestanten en de liberalen
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overheidsbemoeienis van de hand. Zij houden zich meer afzijdig in het debat.
Op ministerieel niveau liggen de verhoudingen geheel anders. Daar werken
de protestanten en de katholieken samen: de kabinetten in de periodes  1901 -
1905 en 1908-1913 worden door de antirevolutionairen en de katholieken
gevormd, en in de jaren 1918-1939 maakt naast de ARP en de RKSP ook
de CHU voortdurend deel uit van de regering. Wanneer tegen deze achter-
grond, en onder druk van de economische crisis, de ordeningsdiscussie in
1933 de Bedrijfsradenwet oplevert, blijkt deze regeling tot mislukken ge-
doemd. De bevoegdheden van de bedrijfsraden zijn te onbeduidend.

Maar ook wanneer na de Tweede Wereldoorlog de politieke krachtsver-
houdingen zich wijzigen en de katholieken en de sociaal-democraten op basis
van hun ordeningsprincipes tot samenwerking komen, blijven de resultaten
van het maatschappelijk ordeningsdebat vrijwel nihil. Tijdens de rooms-rode
samenwerking wordt weliswaar de Wet op de Bedrijfsorganisatie voorbereid,
maar deze regeling is evenmin een succes. In dit opzicht is de moeizame tot-
standkoming van de Wet op de Bedrijfsorganisatie veelzeggend. Opnieuw
overheerst de retoriek. De KVP en de PvdA verschillen van mening over
de wijze waarop de overheidsbemoeienis vorm moet krijgen. Allereerst wim-
pelen de katholieken een sterk centralistisch getint voorontwerp van de
PvdA'er Vos af. Vervolgens wordt een nieuw wetsvoorstel geformuleerd
waarin de overheid op basis van het katholieke subsidiariteitsbeginsel een
taak inzake de organisatie van het bedrijfsleven wordt toegekend. De PvdA
gaat echter niet eerder met dit wetsontwerp akkoord dan dat een concessie
aan het sociaal-democratische beginsel van functionele decentralisatie wordt
gedaan. Hierop trekken de protestanten en de liberalen hun steun in. Uiteinde-
lijk stemmen slechts de katholieken en de sociaal-democraten voor het
wetsvoorstel. Het bereikte compromis blijkt van weinig praktische waarde.
De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie komt niet van de grond, en niet lang
na het einde van de rooms-rode samenwerking verdwijnt ook de speciale mi-
nisterspost voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

In het maatschappelijk ordeningsdebat voert het confessionele concept
van de organische maatschappij de boventoon. Niet alleen de katholieken
en de antirevolutionairen hangen dit idee aan, maar het wordt tevens onder-
steund door de progressief-liberalen en de sociaal-democraten. Het uiteitidelij-
ke streven van de sociaal-democraten blijft evenwel een socialistische maut-
schappij met een leidende rol voor de overheid. Vanaf het einde van de
Eerste Wereldoorlog tot de crisis van de jaren dertig is het optreden van de
kabinetten gestoeld op het protestants-christelijk gedachtegoed van soevereini-
teit in eigen kring: de overheid onthoudt zich van ingrijpen in het bedrijfsle-
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ven. Vervolgens leiden de crisisjaren tot een mengvorm van toenemende
staatsinvloed en corporatisme, en plaatsen hiermee het katholieke subsidiari-
teitsbeginsel op de voorgrond. Dit principe, dat de grondslag vormt voor de
Bedrijfsradenwet, biedt meer ruimte voor een actieve overheidsopstelling dan
het beginsel van soevereiniteit in eigen kring. Na de Tweede Wereldoorlog
wordt spoedig duidelijk dat de sociaal-democraten in hun stri.id om een plan-
nende en sturende overheid het moeten atleggen tegen de katholieken, die
sinds  1946 een sleutelrol binnen achtereenvolgens de rooms-rode samen-
werking en de confessioneel/liberale ministeries vervullen. Met als resultaat
dat ook in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950) het beginsel van subsidia-
riteit doorklinkt.

De Werkloosheidswet verschijnt eveneens aan het einde van het tijdvak
1930- 1950 in het Staatsblad. lAel begin van de discussie over de werkloos-
heidsverzekering dateert echter al van voor de eeuwwisseling. De late invoe-
ring van deze verzekering is grotendeels toe te schrijven aan het gegeven
dat werkloosheid, in tegenstelling tot ouderdom, ziekte of een ongeval, een
moeilijk te definieren risico vormt. Vanaf het begin van het debat over de
werkloosheidsverzekering wordt beklemtoond dat alleen bekwame werkwil-
ligen voor een werkloosheidsverzekering in aanmerking dienen te komen.
Politieke en maatschappelijke actoren worstelen met de vraag hoe 'onge-
schikten, onwilligen, wispelturigen en gedemoraliseerden' kunnen worden
geweerd. Pas onder druk van de oorlogscrisis wordt de ontkoppeling van de
armen- en werklozenzorg van overheidszijde bekrachtigd in de Noodregeling-
Treub ( 1914), het Werkloosheidsbesluit ( 1917) en de Werkloosheidsverzeke-
ringsnoodwet (1919). Deze regelingen ondersteunen arbeiders die bij een
werklozenkas zijn aangesloten. Vervolgens worden in de crises van de jaren
twintig en dertig incidentele en selectieve steunmaatregelen in het leven
geroepen. De hoog oplopende werkloosheid tijdens de Eerste Wereldoorlog
en de depressie van de jaren dertig versterken het streven naar stabiele
arbeidsverhoudingen. Het besef groeit dat het werkloosheidsvraagstuk een
meer structurele aanpak vereist. Dit leidt enkele jaren na de Tweede Wereld-
oorlog, in een tijd van geringe werkloosheid, tot de Werkloosheidswet. Om-
dat de strijd om de invulling van de diverse stelselkenmerken reeds bij de
debatten over de andere verzekeringen is gestreden, komt de werkloosheids-
verzekering onder een grote mate van consensus tot stand.

Gezien de machtspositie van de katholieken in de eerste naoorlogse ka-
binetten, maar ook gelet op het specifieke karakter van de werkloosheidspro-
blematiek wekt het geen verwondering dat het confessionele principe v.iii
'zelfdoen onder toezicht van de staat' aan de Werkloosheidswet ten grondhlag
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ligt. Om te voorkomen dat aan werklozen zonder enige tegenprestatie uitke-
ringen worden verstrekt, dienen belanghebbenden zo veel mogelijk bij de
verzekering te worden betrokken. Dit komt tot uitdrukking in het centraal
stellen van confessionele principes: een verplichte verzekering voor werkne-
mers, een bedrijfstaksgewijze uitvoering, het opbrengen van het merendeel
van de premies door de werknemers en de werkgevers, en een sociale bij-
standsregeling van overheidszijde voor werkloze werknemers die geen aan-
spraak kunnen maken op de verzekering.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontvouwt de commissie-Van Rhijn haar
plannen ten aanzien van het toekomstig stelsel van sociale zekerheid. De
commissie pleit voor een uitbreiding van de kring van verzekerden tot de
gehele bevolking en kent de overheid een grote invloed in de organisatie van
de sociale verzekering toe. Deze voorstellen betekenen een breuk met het
confessionele gedachtegoed dat aan de vooroorlogse sociale verzekering ten
grondslag ligt: de sociale verzekering wordt tot de loonarbeiders beperkt en
de uitvoering is zo veel mogelijk op het zelfdoen gebaseerd. De confessionele
organisaties gaan dan ook in de tegenaanval. Zij wenden hun invloed aan
om via de Stichting van de Arbeid en in de gemengde commissie-Van Rhijn
de agenda voor de toekomst van de sociale verzekering bij te stellen. Later
worden zij hierin gevolgd door de confessionele politieke partijen en de
liberalen. Met het aantreden van een rooms-rode ministerie en brede-basis-
coalities bestendigen de confessionelen hun vooroorlogse hegemoniale positie
op politiek en maatschappelijk terrein. De confessionelen, met in hun kielzog
de liberalen, dwingen de sociaal-democratische makers van het wetsontwerp
inzake herziening van de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering
tot concessies. Met als resultaat een Organisatiewet Sociale Verzekering
(1952) die berust op het corporatistische gedachtegoed: een versterking van
de positie van de werkgevers- en de werknemersorganisaties in de organisatie
van de sociale verzekering.

Na een pensioendiscussie van langer dan een halve eeuw en ruim een
decennium na het verschijnen van het rapport-Van Rhijn maakt onder een
confessioneel/sociaal-democratisch kabinet de eerste volksverzekering in
Nederland haar opwachting. De Algemene Ouderdomswet ( 1956) wordt be-
schouwd als een synthese tussen de verzekeringsgedachte en de optie van
het staatspensioen. De eerste volksverzekering weerspiegelt de dynamiek
tussen de opvattingen en eisen van de confessionelen en de sociaal-democra-
ten. De confessionelen maken zich het idee eigen dat in specifieke gevallen
ook burgerschap een grondslag voor sociale zekerheid vormt. Een gedachte
die oorspronkelijk slechts wordt uitgedragen door sociaal-deniocraten en
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progressief-liberalen. Naast deze collectieve verantwoordelijkheid treedt in
de AOW echter ook de persoonlijke verantwoordelijkheid op de voorgrond.
De verzekeringsgedachte, die een afgeleide vormt van het confessionele denk-
beeld over de afbakening van de relatie tussen staat en maatschappij, blijft
immers overeind.

Na het afwijzen van de hoofdlijnen van het rapport-Van Rhijn ontstaat in
de periode / 950- / 975 op vrij geruisloze wijze toch een consensus over het
inslaan van de weg naar een gemengd stelsel van werknemers- en volksver-
zekeringen. Wanneer eenmaal de algemene ouderdomsverzekering is inge-
voerd, breidt het socialezekerheidsstelsel zich verder uit met volksverzekerin-
gen, werknemersverzekeringen en de bijstand. Een uitbreiding waarop de
confessionelen, en dan met name de katholieken die een spilpositie innemen
in de rooms-rode samenwerking en de confessioneel/liberale ministeries, een
belangrijke invioed uitoefenen. Voor de snelle uitbouw van het stelsel van
sociale zekerheid vormt het katholieke subsidiairiteitsbeginsel de belangrijkste
leidraad. Dit beginsel biedt de ruimte voor de naoorlogse gedachte dat de
staat de plicht heeft sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van alle
burgers te garanderen.

Maatschappelijke projecten

De opvattingen en eisen, zoals die in de debatten over de sociale zekerheid
worden verwoord, vormen een weerspiegeling van de denkbeelden van poli-
tieke en maatschappelijke actoren omtrent de inrichting van de samenleving.
Deze stellingnames kunnen worden uitgedrukt in termen van het maatschap-
pelijk project, en meer specifiek worden vertaald naar de staats-component
oftewel de ordeningsprincipes. Tot in de eerste decennia van de twintigste
eeuw getuigt de centrale positie die de armenzorg in de sociale politiek
inneemt van de dominantie van het markt-gerichte ordeningsprincipe, waarin
zo veel mogelijk wordt overgelaten aan de arbeidsmarktpartijen en overheids-
regulering en -planning tot een minimum beperkt blijven. Gemeentelijke,
kerkelijke en particuliere instellingen verstrekken onderstand op basis van
behoefte. Niet alleen de caritas verbindt haar eigen voorwaarden en eisen
aan de voorzieningen, maar ook de burgerlijke instellingen kennen een grote
mate van vrijheid met betrekking tot het aantal te bedelen personen. de te
hanteren methoden en de hoogte van de steun. Sinds de Armenwet van  1854
is er ook sprake van een subsidiair ordeningsprincipe: op basis van volstrekte
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onvermijdelijkheid verschaft de burgerlijke armenzorg steun aan armlastigen,
indien de kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid in hun taak
tekortschieten. De poging van de sociaal-democraten om voor behoeftigen
een recht op onderstand in het leven te roepen, maakt geen enkele kans in
de Staten-Generaal. Met de komst van de industriele samenleving blijkt het
systeem van armenzorg, dat door de opkomende arbeidersbeweging als
vernederend, bemoeizuchtig en zuinig wordt afgeschilderd, onhoudbaar. VIak
na de eeuwwisseling wordt aan de hand van de industriele ongevallenwet
een voorzichtig begin gemaakt met de invoering van socialezekerheidsregelin-
gen. Opmerkelijk aan de totstandkoming van het Nederlandse stelsel van
sociale zekerheid is dat 66n ordeningsprincipe aan zowel de trage opbouw
als de explosieve uitbouw ten grondslag ligt. Namelijk het subsidiaire orde-
ningsprincipe dat consequent door confessionele politieke en maatschappeliike
actoren wordt uitgedragen.

Wat betreft de periode vddr de Tweede Wereldoorlog geldt dat bij gebrek
aan vertrouwen in de markt en uit angst voor ontwrichting van de maatschap-
pij de confessionelen een stelsel van particuliere verzekeringen conform het
markt-gerichte ordeningsprincipe verwerpen. Deze laatste optie verdwijnt
zelfs voor vele jaren van de politieke en maatschappelijke agenda. Wanneer
vanaf 1918 de confessionelen een hegemoniale positie op politiek en maat-
schappelijk terrein innemen, komt ook het institutionele ordeningsprincipe
lange tijd niet aan bod. Aangezien de confessionelen de opvatting niet delen
dat de overheid wordt beschouwd als primaire actor die de verantwoorde-
lijkheid draagt voor de maatschappelijke reproductie, delven progressief-
liberalen, sociaal-democraten en de Bond voor Staatspensionneering met hun
pleidooien voor een staatspensioen het onderspit. Volgens het confessionele
ordeningsprincipe vormt betaalde arbeid het uitgangspunt van de sociale
verzekeringen. De rechtsgrond voor de werknemersverzekeringen ligt in de
loondienstverhouding: indien de onderlinge solidariteit in gebreke blijft,
ontstaat een plicht tot overheidsoptreden ten behoeve van diegenen die niet
meer tot werken in staat zijn. Op basis van dit beginsel wordt vddr de Twee-
de Wereldoorlog een stelsel van, hoofdzakelijk verplichte, werknemersverze-
keringen opgebouwd. Waar mogelijk, zoals in de organisatie en de wi.ize van
financiering, komt de verantwoordelijkheid van de maatschappeli.ike verban-
den tot uiting. Ook de naoorlogse uitbouw van het socialezekerheidsstelsel
ligt iii lijn van de subsidiaire optie. Op grond van het katholieke subsidia-
riteitsbeginsel. dat ruimte laat aan het idee dat de overheid de best:ianAzeker-
heid van alle burgers dient te waarborgen, wordt het stelsel uitgebreid met
volksverzekeringen.
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Hoewel de volksverzekeringen die na de bevrijding totstandkomen be-
langrijke kenmerken van de institutionele optie vertonen, kan toch warden
betoogd dat het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid grotendeels op
subsidiaire leest is geschoeid. Met andere woorden, het stelsel is confessio-
neel van aard. Niet alleen vanwege het feit dat de werknemersverzekeringen,
met de betaalde arbeid als rechtsgrond, een belangrijke pijler van het sociale-
zekerheidsstelsel blijven vormen. Maar vooral omdat in de periode  1870- 1975
de algemene maatschappelijke ideeen over de afbakening van de relatie tus-
sen staat en maatschappij die in de visie van de confessionelen ten grondslag
moeten liggen aan de sociale zekerheid niet aan kracht en praktische waarde
inboeten. Zij verdedigen een maatschappelijk project met als centrale begrip-
pen subsidiariteit, soevereiniteit in eigen kring, organische samenleving,
zelfdoen onder toezicht van de staat en onderlinge solidariteit. De confessio-
nelen blijven dit concept trouw en slagen er telkens opnieuw in de vertaalslag
naar het socialezekerheidsbeleid te maken. Of het nu gaat om werknemers-,
volksverzekeringen of voorzieningen. Minder eenduidig en eigen is het con-
cept dat de liberalen en de sociaal-democraten voorstaan. Sinds de liberalen
halverwege dejaren twintig de optie van staatspensioen afzwakken, vertoont
hun keuze met betrekking tot de stelselkenmerken grote overeenkomst met
die van de confessionelen. Dit geldt ook voor de sociaal-democraten. Hoewel
zij de gedachte dat de overheid een centrale functie dient te vervullen op het
terrein van de sociale zekerheid lange tijd blijven uitdragen. Een denkbeeld
dat strookt met het institutionele ordeningsprincipe. Zo bepleiten zij in de
discussies over de ziekteverzekering, de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
de Organisatiewet Sociale Verzekering voor meer overheidsinvloed op het
terrein van de organisatie. Later conformeren de sociaal-democraten zich
echter aan de explosieve uitbouw, op basis van het subsidiaire, confessionele
ordeningsprincipe.

Terug naar Veldkamps betoog over de 'crisis anno 1976'. De ontwikkelingen
na 1975 onderstrepen zijn stelling dat de sociale zekerheid op een keerpunt
is aangekomen. In de jaren tachtig dwingen het toenemende beslag van de
sociale zekerheid op de collectieve middelen en de zeer grote aantallen werk-
lozen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten tot aanpassing van het stelsel.
Vervolgens besluit het kabinet in de zomer van 1991 zowel de arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen als de Ziektewet drastisch aan te pakken. Dit om
het hoge arbeidsongeschiktheidsvolume en het ziekteverzuim terug te dringen.
In dit kader wordt ook de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien
van de uitvoering opnieuw ter discussie gesteld en laait in  1992 met het in-
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stellen van de 'parlementaire enqu8tecommissie uitvoeringsorganen sociale
verzekeringen' de strijd tussen overheid en sociale partners om de verdeling
van verantwoordelijkheden op het terrein van de sociale zekerheid opnieuw
op. De veranderingen die de afgelopen twee decennia zijn aangebracht, zijn
vooral gericht op het beheersen van de kosten. In het algemeen komt dit neer
op het neerwaarts aanpassen van de hoogte en de duur van de uitkeringen
en het verscherpen van de toekenningsvoorwaarden. In 1997 blijkt het einde
van dergelijke kostenbesparende aanpassingen nog niet in zicht.

De massale werkloosheid en het hoge aantal arbeidsongeschikten onder-
mijnen de fundamenten van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, dat
conform het subsidiaire ordeningsprincipe hoofdzakelijk is gebaseerd op
betaalde arbeid. De les uit de geschiedenis, namelijk dat sociale zekerheid
een belangrijk instrument vormt om de verantwoordelijkheden inzake de
bestaanszekerheid tussen staat en maatschappij te verdelen, is voor een
zoektocht naar nieuwe grondslagen voor het toekomstige stelsel van sociale
zekerheid van grote waarde. Waar deze historische studie vooral de aandacht
richt op de ordeningsprincipes plaatsen de hedendaagse problemen en uitda-
gingen met name ook de sociaal-politieke component van het maatschappelijk
project op de voorgrond. Hanteren de elites in de pre-industriele fase de so-
ciale politiek als een instrument tot disciplinering van het arbeidsethos, met
de komst van de industriele samenleving voorziet de sociale politiek voorna-
melijk in de veronderstelde behoefte bij arbeidsongeschiktheid in ruime zin.
Hiermee voltrekt zich een overgang van het systeem van armenzorg, op basis
van behoefte, naar een stelsel van sociale verzekeringen, op basis van betaal-
de arbeid. Ook de huidige situatie heeft veel weg van een transitieperiode.
Aan het einde van de twintigste eeuw komt de post-industriele fase in zicht.
Het gebrek aan arbeid en het verlies van de legitimatie van arbeid vragen
om een nieuwe aanpassing van de rechtsgrond van sociale zekerheid. Ditmaal
in de richting van burgerschap. Met als gevolg dat in termen van de staats-
component van het maatschappelijk project het subsidiaire ordeningsprincipe
zijn betekenis verliest. Deze dominante visie op de verantwoordelijkheidsver-
deling tussen staat en maatschappij ten aanzien van de sociale zekerheid lijkt
achterhaald. De huidige oplossingen, waarin veel ruimte wordt gelaten aan
particuliere verzekeringen, tonen een verschuiving naar het markt-gerichte
ordeningsprincipe. Wanneer deze trend zich doorzet, neemt de overheid in
de toekomst nog slechts verantwoordelijkheid voor minimale bestaanszeker-
heid. Het zelfdoen maakt plaats voor individuele verantwoordelijkheid.
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Noten:

\.      Veldkamp. G.M.1.. De  crisis  in de  Nederlandse  sociate  zekerheid anno  1976.  Obstruc-
tie/destructie/constructie. Amsterdam. 1976, biz. 9.

2.    in de afgelopen jaren is onder meer in de volgende studies aandacht besteed aan de
geschiedenis van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid: Swaan. A. de. Zorg en
de Staat. Wel:ijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de
nieuwe tijd, Amsterdam. 1989: Cox. H., The development of the Dutch welfare suite. Froin
workers' insurance to universal entitlement, Pittsburgh/London, 1993, Roebroek, J.M.,
Tile Imprisoned State. Tile Paradoxical Relationship between State and Society.Tilburg.
1993-, Rigter. D.P., e.a., Tussen sociale wit en werkelijkheid. Een geschiedenis van het
beleid  van  het ministerie  van Sociate Zaken,'s-Gravenhage. 1995. Oorschot, W. van, C,
Boos en L. Geleijnse, Solidair of selectief.  Een evaluatie van toepassing van liet selectiere-
marktmodel in de sociale zekerheid. Deventer, 1996.

3.    Zie voor een landenvergelijkende studie naar de invloed van de christen-democratie op
de verzorgingsstaat: Kersbergen. K. van, Social Capitalisin. A study of Christian democra-
cy and the welfare state, London/New York. 1995.
Voor wat betreft Nederland vindt Van Kersbergen de stelling dat de sociaal-democratie
de motor vormt achter de verzorgingsstaat niet overtuigend. Van Kersbergen toont aan
dat vooral het katholieke gedachtegoed de Nederlandse sociale politiek domineert.

4.    De Swaan spreekt van "een lange sisser en een late knal" en doelt hiermee op "zowel
de betrekkelijk trage en karige aanvang als de late maar dramatische expansie van de
sociale zekerheid in Nederland". (Swaan, A. de, Zorg en de Staat. WeI:ij,1, onden,•ijs en
gezondheidszorg iii Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd, Amsterdam, 1989.
biz. 215-222)
Van den Berg vraagt zich af hoe het mogelijk is "dat er eerst een halve eeuw geen tempo
en geen lijn in te krijgen zijn en er vervolgens in twee decennia over vrijwel het gehele
terrein van de sociale zekerheid moderne en zeer ruim bemeten regelgeving ontstaat"

(Berg. J.Th.J. van den, "'Een geschiedenis van grote vraagstukken. grote noden en grote
mannen en vrouwen' Politiek-historische context van de sociale zekerheid'.in: Berg.
J.Th,J. van den, A.Ph.C.M. Jaspers en M.G. Rood (red.), De SVr 40 Jaar: einde van een
tijdperk, een nieuw begin?, Zoetermeer, 1992, biz. 29-45)

5.   In de Kamerzitting van 2 februari 1922 onderschrijft minister Aalberse. de katholieke
minister van Arbeid in het kabinet-Ruys de Beerenbrouck I ( 1918-1922), de mening van
de sociaal-democraat Duys. De SDAP'er stelt dat een groot deel van de arheiders is
gecharmeerd van de Proeve Posthuma-Kupers vanwege de vrijstelling van premiebetaling
en een verhoging van de uitkering van 70% naar 80%. In navolging van Duys is ook de
minister van oordeel dat "dit stukje spek vele arbeiders er toe verleid heeft, om te spoedig
en zonder volkomen doorgedacht te hebben wat zij lieten schieten, de wet-TALMA los
te laten en tot een ander stelsel over te gaan" (Geciteerd in: Wittert van Hoogland.
E.B.F.F. (baron), De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 1890-1940. Deel
1, Haarlem, 1940, biz. 350.)

6.    Bolger, B., Organisatorische verhoudingen tusschen werkgerers en arheiders. Haarlem.

1929,  blz.  96-97.
7.          Peij pe,  T.   van,  De  ontwikketing  van het loonvormingsrecht, Nijmegen. 1985, biz. 168.
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Bijlagen

Kabinetten en ministers verantwoordelijk voor sociale zekerheid

Samenstelling Tweede Kainer naar aantal zetels



Schema 1: Overzicht kabinetten en ministers verantwoordelijk voor sociale zekerheid (1901-1930)

Kabinet Regeerperiode Kabinetssamenstelling Minister 'sociale zekerheid ' 1        Partij

Kuyper 1901-1905 RKSP2-ARP Kuyper ARP

De Meester 1905-1908 LU-VDB Veegens VDB
Heemskerk 1908-1913 RKSP-ARP Talma ARP

Cort van der Linden 1913-1918 vrijzinnigen Treub/Lely VDB/lib.

Ruys de Beerenbrouck I 1918-1922 RKSP-ARP-CHU Aalberse RKSP

Ruys de Beerenbrouck Il 1922-1925 RKSP-ARP-CHU Aalberse RKSP

Colijn I 1925-1926 RKSP-ARP-CHU Koolen RKSP

De Geer I 1926-1929 confessionelen en liberalen Slotemaker de Bruine CHU

Ruys de Beerenbrouck III 1929-1933 RKSP-ARP-CHU Verschuur RKSP

'
De  post 'soc:iale zekerheid' ressorteert in de  loop der jaren onder diverse departementen. Kuyper is minister van Binnenlandse Zaken. Op 7 september 1905 wordt het

departement  van  Landbouw.  Nijverheid en Handel ingesteld. waaraan achtereenvolgens Veegens, Talma en Treub leiding geven. Wanneer Treub op 24 oktober  1914

naar het departement van Financien verhuist, neemt hij de sociale verzekering mee. Na Treubs ontslag in 1916 neemt Lely, minister van Waterstaat, de arbeidersverzekering

op 7.ich. Op 25 september 1918 wordt het departement van Arbeid ingesteld. Bij besluit van 24 november 1922 wordt de naam van dit departement gewijzigd in Arbeid.

Handel en Nijverheid.
-   Hoewel de katholieken pas  in  1926 tot formele partijvorming komen, wordt in dit schema gemakshalve al eerder gesproken  van de  RKSP.

Brc„t: Parlement e,1 Kiezer /954-1955, 's-Gravenhage, 1954: Oud, P.J., Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vornigeving in
Nederla,id 1840-1940, Assen, 1967 (vierde druk).



Schema 2: Samenstelling Tweede Kamer naar aantal zetelsi (1901-1930)

1901 1905 1909 1913 1918 1922 1925 1929

Roomsch-Katholieke Staatspartij*       25         25         25         25         30         32         30         30
Anti-Revolutionaire Partij               24          15          23          11          13          16          13          12
Christelijk-Historische Unie*            9           8           12          9           7           11          11          11
Staatkundig Gereformeerde Partij                                                                     1           2           3

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij   7           7           7           18          22          20          24          24
Communistische Partij Nederlandl                                                        2           2           1           2

Liberale Unie                         20         24         21         20         6
Bond van Vrije Liberalen*              7           9           4           10          4
Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond                                                                                                              10                9                   8
Vrijzinnig-Democratische Bond         8          12         8          7          5          5          7          7

Overige                                                                                                                                                                               1 1 3                   3                        3                        3

*  Hoewel de :'rije liberalen, de christelijk-historischen en de katholieken respectievelijk in 1906,  1908 en 1926 tot formele partijvorming komen, wordt in dit schema
gemaksh:live al eerder gesproken van de Bond van Vrije Liberalen. de CHU en de RKSP.

  De Tweede Kamer telt honderd zetels

-   De Sociaal-Deniocratische  Partii (1909) noemt zich sinds 1918 officieel Communistische Partij (in) Nederland, soms ook de Communistische Partij Holland genoemd.
3   vi.if van de elf 'overige' zetels ziin voor liberale partijen: Economische Bond (3), Neutrale Partij (1)e n Middenstandspartij (1).

Bmn: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch overzicht verkiezingen 1948, '

s-Gravenhage, 1949.



Schema 3: Overzicht kabinetten en ministers verantwoordelijk voor sociale zekerheid (1930-1950)

Kabinet Regeerperiode Kabinetssamenstelling Minister 'sociale zekerheid' ' Partij

Ruys de Beerenbrouck III 1929-1933 RKSP-ARP-CHU Verschuur RKSP

Colijn II 1933-1935 RKSP-ARP-CHU-LSP-VDB Slotemaker de BruYne CHU

Colijn III 1935-1937 RKSP-ARP-CHU-LSP-VDB Slingenberg VDB

Colijn IV 1937-1939 RKSP-ARP-CHU Romme RKSP

Colijn V 1939 ARP-CHU-liberalen Damme                                       *

De Geer II 1939-1940 RKSP-SDAP-ARP2-CHU-VDB Van den Tempel SDAP

Gerbrandy I 1940-1945 regering in ballingschap Van den Tempel SDAP

Gerbrandy II 1945 regering in ballingschap Wijffels                              *

Schernierhorn/Drees 1945-1946 KVP-PvdA-ARP-VVD3 Drees PvdA

Beel I 1946-1948 KVP-PvdA Drees PvdA

Drees/Van Schaik 1948-1951 KVP-PvdA-CHU-VVD Joekes PvdA

* Daninie is directeur-genemal van de PTT: Wiiffels heeft nooit eerder deel uitgemaakt van een kabinet en is afkomstig uit het bevrijde Zuiden.
  Pei· I  niei 1932 treedt opnieuw een naamswi jziging in werking: het depalleinent van Arbeid. Mandel en Nijverheid verandert in Economische Zaken en Arbeid. Bij besluit

van 8 juni 1933 wordt het departement van Sociale Zaken ingesteld.

-  I.le Geer  indt de antirevolutionair Gerbrandy bereid om tot zijn kabinet toe te treden. Gerbrandy handelt in striid met de wens van zijn partijleiding.
' Hoewel de P\·dA in  1946 en de VVD in 1948 worden opgericht, worden de namen van deze partijen in dit schema gemakshalve al eerder gebruikt. De RKSP verandert

haar naam na de Tweede Wei·eldoorlog in de KVP

Bron:  Parlement en Kiezer 1954-1955.
'

s-Gravenhage. 1954; Oud. P.J., Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vornigering in
Nederland 1840-1940. Assen, 1967 (vierde druk); Woltjer, J.J., Recent verleden. Nedertand iii de twintigste eeu,t·. Amsterdam.

november 1994: Parlement en Kiezer 1992-1993, Groningen, 1994.



Scherna 4: Samenstelling Tweede Kamer naar aantal zetelsi (1930-1950)

1929 1933 1937 1946 1948

Roomsch-Katholieke Staatspartij              30                28                31
Katholieke Volkspartij                                                                                     32                 32
Anti-Revolutionaire Partij                                              12                                   14                                  17                                   13                                   13

Christelijk-Historische Unie                                 1 1                            10                           8                             8                             9
Staatkundig Gereformeerde Partij               3                  3                  2                  2                  2

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij         24                22                23
Partij van de Arbeid                                                                                  29                27
Communistische Partij Nederland             2                 4                 3                 10                8

Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond         8                 7                 4
Partij van de Vrijheid                                                                                6
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie                                                                                           8
Vrijzinnig-Democratische Bond               7                 6                 6

Overige                                                   3                      6                      6                                               1

 

De Tweede Kamer telt honderd zetels.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch over.icht verkiezingen 1948,
'

s-Gravenhage,   1949.



Schema 5: Overzicht kabinetten en ministers verantwoordelijk voor sociale zekerheid (1950-1975)

Kabinet Regeerperiode Kabinetssamenstelling Minister 'sociale zekerheid' ' Partij

Drees/Van Schaik 1948-1951 KVP-PvdA-CHU-VVD Joekes PvdA

Drees I 1951-1952 KVP-PvdA-CHU-VVD Joekes PvdA

Drees II 1952-1956 KVP-PvdA-CHU-ARP Suurhoff PvdA

Drees III 1956-1958 KVP-PvdA-CHU-ARP Suurhoff PvdA

Beel II 1958-1959 KVP-ARP-CHU Beel KVP

De Quay 1959-1963 KVP-ARP-CHU-VVD Van Rooy/Marijnen/Veldkamp  KVP
Marijnen 1963-1965 KVP-ARP-CHU-VVD Veldkamp KVP

Cal s 1965-1966 KVP-PvdA-ARP KVPVeldkamp

Zijlstra 1966-1967 KVP-ARP KVPVeldkamp
De Jong 1967-1971 KVP-ARP-CHU-VVD Roolvink ARP

Biesheuvel I 1971-1972 KVP-ARP-CHU-VVD-DS'70 Boersma ARP

Biesheuvel 11 1972-1973 KVP-ARP-CHU-VVD Boersma ARP

Den Uyl 1973-1977 PvdA-KVP-ARP-PPR-D'66 Boersma ARP

1 Per 20 augustus 195 I wordt opmeuw· een naamswi.iziging aangebracht: het departenient van Sociale Zaken verandert in Sociale Zaken en Volksgezondheid. Bij het aantreden

#'an  Boersma  in  1971  heet het departement weer Sociale Zaken.
Wegens het verloop van de besprekingen in de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot algemene kinderbijslagverzekering treedt Van Rooy op 3 juli  1961 af. Ziin taken

wcirden twee weken lang  'aargenomen door Marijnen en vet·volgens op 17 juli 1961 overgedragen aan Veldkamp. heiden partijgenoten van Van Rooy

Bron: Parlement en Kiezer 1992-1993. Groningen, 1994.



Schema 6: Samenstelling Tweede Kamer naar aantal zetels (1952-1975)

1952 1956' 1959 1963 1967 1971 1972

Katholieke Volkspartij                   30             33   49         49         50         42         35         27
Anti-Revolutionaire Partij                 12              10    15          14          13          15          13          14
Christelijk-Historische  Unie                                9                                 8           13                      12                      13                      12                      1 0                     7
Staatkundig Gereformeerde Partij         2               2     3           3           3           3           3           3
Gereformeerd Politiek Verbond                                                           1           1           2           2

Partij van de Arbeid                      30              34   50         48          43          37          39          43
Democratisch Socialisten '70                                                                                 8          6
Pacifistisch Socialistische Partij                                              2           4           4           2           2
Politieke Partij Radikalen                                                                                    2          7
Communistische Partij Nederland         6              4    7          3          4          5          6          7

Democraten '66                                                                             7          11         6

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 9 9    13         19         16         17         16         22

Boeren-Partij                                                                                             3             7              1              3

Overige                                          2                                                                                      2              1

1 Zowel de sainenstelling van de Tweede Kamer voor als na de grondwetswiiziging van 1956. Na deze wi.iziging telt de Tweede Kamer honderdvijftig zetels.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek  der  verkiezingen  1981,
'

s-Gravenhage, 1983.
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