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Nu er de laatste tijd een groeien
de internationale belangstelling 
is voor de Nederlandse politiek 
op het gebied van sociale zeker
heid, lijkt het verstandig niet 
alleen te letten op het beleid van 
de laatste paar jaar, maar in de 
overwegingen ook een lange ter
mijn-perspectief te betrekken. 
Dat kan bijdragen aan een beter 
begrip van de problemen en de 
oplossingen die gekozen zijn. 
Daarnaast is het van belang nog 
eens te bekijken, in welke mate 
de Nederlandse sociaal-demo
cratie een aandeel heeft gehad in 
de opbouw van de sociale zeker
heid. 

Om met het eerste punt te 
beginnen: lange tijd heeft het er 
naar uitgezien dat er in 
Nederland alleen maar zou wor
den gedebatteerd over de sociale 
zekerheid. Vrijwel iedereen had 
wel een globaal idee over het aan 
arbeiders verlenen van meer 
rechten en het verbeteren van 
het niveau van de collectieve 
voorzieningen, maar over elke 
precisering van dat idee was er 
een vrijwel onoverkomelijke 
hoeveelheid hartstochtelijk bele
den verschil van mening en een 
markante onwil om tot overeen
stemming te komen. Terwijl het 
in de periode 188o tot 1910 in 
Europa alom tot wetgeving 
kwam op het gebied van de socia
le zekerheid, ging het in 
Nederland meestal om ontoerei
kende voorzieningen, voor een 
gering aantal mensen en slechts 
voor een klein deel van de tegen
slagen die een mens in het leven 
konden treffen. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
leek het omgekeerde te gebeu
ren. In grote eensgezindheid 
werd compromis op compromis 
gesloten; de inkt van de ene wet 
was nog niet droog of men was al 
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weer ijverig de volgende aan het 
schrijven . In hoog tempo kwam 
er een groot aantal wetten tot 
stand, zoals de Algemene Bij 
standswet van 1963 en de Wet 
op de Arbeidsongeschiktheids
verzekering van 1966, met als 
klinkend slotaccoord de Alge
mene Arbeidsongeschiktheidswet 
van 1976. Al deze wetten wer
den met een zeer brede steun in 
het parlement aangenomen en 
tot in de jaren tachtig was men 
zeer trots op dit geheel. Vrijwel 
jaarlijks werd er nog wat aan 
verfijnd, werd de werking van 
wetten nog wat 'opgerekt' om 
meer mensen te kunnen helpen, 
en werden de uitkeringen hoger. 
Nederland had - naast Zweden 
het meest veelomvattende socia
le zekerheidssysteem ter wereld 
opgebouwd. De interessante 
vraag is nu: waarom duurde het 
aanvankelijk zo lang en hoe valt 
te verklaren dat na zo'n lange 
aanloop zo'n opmerkelijke 
sprong voorwaarts werd geno
men. Deze vragen liggen zeer 
voor de hand, ze zijn ook niet 
nieuw, maar ze blijven lastig te 
beantwoorden. ' 

Het is langzamerhand een 
gemeenplaats om te zeggen dat 
de verzorgingsstaat een zeer 
gecompliceerd verschijnsel is, 
dat zich moeilijk in het keurslijf 
van de theorievorming laat van
gen. Het is in ieder geval geen 
'antwoord' op 'objectieve pro
blemen' zoals nog wel eens 
gedacht wordt. Dit soort arran
gementen werden immers niet 
uit het niets bedacht door de 
belangenbehartigers van werk
lieden en arbeiders, laat staan 
door politici . Politici en ambte
naren ontleenden veel aan elders 
getroffen regelingen. Zo werden 
vrijwel overal grote gedeelten 
overgenomen van de wetgeving 
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van Bismarck, soms letterlijk. Maar ten tweede kan 
de verzorgingsstaat ook gezien worden als de tran
formatie en nationalisering van allerlei regelingen, 
afspraken en gewoonten, die konden bogen op een 
lange traditie in gilden, werkliedenverenigingen en 
in lokale politieke gemeenschappen. Zowel het 
ontlenen aan als de geleidelijke transformatie van 
bestaande tradities zijn bijvoorbeeld opvallend bij 
de ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering 
in Nederland. Reeds tijden lang regelden een groot 
aantal vakverenigingen een uitkering bij werkloos
heid voor hun leden. Aan het eind van de negen
tiende eeuw werd in verschillende gemeenten 
gestudeerd op de mogelijkheden deze verzekering 
aantrekkelijker te maken, waarbij men zich vooral 
oriënteerde op voorbeelden in andere steden: 
Bern, Sankt Gallen, Keulen, Limoges en Dyon. Hét 
grote voorbeeld werd tenslotte het systeem dat in 
I 90 I in Gent was gekozen. Bij allerlei voorstellen 
om een landelijke werkloosheidsverzekering in te 
richten, rond I 914, werd uitvoerig verwezen naar 
het voorbeeld van Denemarken en Noorwegen. 2 

Dit verklaart voor een goed deel de gelijkvormig
heid van de regelingen van de welfare state. 

Tegelijkertijd speelden historische tradities en de 
politieke cultuur in de verschillende landen een 
essentiële rol en dat bepaalde de verschillen in 
tempo, fasering en vormgeving. 

Impliciet is daarmee tevens een volgend pro
bleem gegeven. Als de welfare state niet tot stand is 
gekomen als min of meer automatisch gevolg van 
'objectieve' sociaal-economische omstandigheden, 
maar vooral het resultaat is van zeer veel politica] 

labour, dan ligt de sleutel voor iedere verklaring op 
het politieke terrein: daar worden de problemen 
vroeger of later geformuleerd en op de agenda 
gezet, daar worden de kaders geschapen die som
mige oplossingen buiten de orde plaatsen en andere 
centraal stellen, daar ook worden tenslotte de 
details, die vaak zo wezenlijk zijn voor de betrok
ken bevolking, geregeld. En daar ligt voor 
Nederland een probleem: daar heerste nooit een 
autocratisch regime als dat van Bismarck, noch ook 

een overzichtelijk meerderheidssysteem zoals in 
Engeland. In de Nederlandse geschiedenis is juist zo 
kenmerkend dat er nauwelijks sprake is van een 
duidelijke machtsconcentratie, integendeel, de 
macht is altijd zeer gedifferentieerd. 

Punten van oneniaheid 

Vooral dit laatste punt verklaart waarom het sociaal 
zekerheidssysteem in Nederland niet vanuit één 
conceptie is ontworpen. Verschillende politieke 
groepen waren van mening dat de vormgeving van 
de sociale zekerheid nauw verbonden was met de 
fundamentele herordening van de verhoudingen 
tussen kapitaal en arbeid, staat en samenleving, 
economie en politiek. In de Nederlandse historio
grafie is het daarom gebruikelijk om uitvoerig stil te 
staan bij de verschillende visies, of maatschappelijke 
projecten: die van de orthodox-protestanten; de 
katholieken en de sociaal-democraten (pas zeer 
recent groeit ook de aandacht voor de vooruit
strevend-liberalen). Gezien de politieke verdeeld
heid - die zowel betrekking had op het klassieke 
onderscheid tussen 'links' en 'rechts', als ook 
tussen katholicisme en protestantisme - was het 
onmogelijk dat een van deze projecten de overhand 
verwierf, terwijl er tegelijkertijd toch wat gebeuren 
moest. Dat leidde tot een merkwaardig contrast tus
sen enerzijds de hooggestemde idealen en anderzijds 
de pragmatische en hier en daar chaotische wijze 
waarop toch enige wetgeving tot stand kw<:~m. V oor 
een deel verklaart dat ook de uiterst ingewikkelde 
structuur van de sociale wetgeving tot de dag van 
vandaag (oud-minister Veldkamp is zelfs van I967 
tot 1 9 8 2 bezig geweest met een staatsopdracht om 
deze wetgeving te vereenvoudigen en te structure
ren, zonder daarin overigens te slagen). Achteraf 
valt echter te reconstrueren dat er min of meer bij 
toeval drie kernproblemen zijn opgelost, in die zin 
dat de gekozen oplossingen als richtsnoer gingen 
functioneren voor verdere wetgeving. Het ging 
daarbij om de volgende drie punten: de vorm van de 
verzekering, de rechtsgrond en de uitvoeringsorga
nisatie.3 

1 • Gewezen kan worden op Abram de 
Swaan, In care if' the State: Health Care, 
Education and Welfare in Europe and the 
USA in the Modern Era. New York 1988; 
Robert H. Cox, The development <if the 
Dutch Welfare State. From Workers 
lnsurance to Universa/ Entitlement. 

Pittsburgh and Londen 199 3. 
2 . J.A. Berger, Van armenzora tot werk-

lozenzora. Amsterdam 1936; P. Schrage 
enE. Nijhoff, 'Een lange sisser en een 
late knal? De ontwikkeling van de 
Nederlandse werkloosheidsverzekering 
in Westeuropees perspectief; een ter
reinverkenning' in: W .P. Bleekmans en 
L.A. van der Valk (eds.), Van particuliere 
naar openbare zora. en terua? Sociale 
politiek in Nederland sinds 18 80. 

Amsterdam 1992, JI·52. 
3. Mijn grote dank gaat uit naar Joop 
Roebroek (Katholieke Universiteit 
Brabant), die mij inzage gaf in de resul
taten van zijn onderzoek naar de 
geschiedenis van de sociale zekerheid . 
Het nu volgende steunt op zijn inzich· 
ten. 
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De discussie over de vorm van de verzekering wordt 
betrekkelijk snel beslecht: al voor I 900 was door 
allerlei commissies geadviseerd te kiezen voor een 
verplichte verzekering. Dat wordt ook de grondslag 
voor de eerste sociale verzekeringswet, de On
gevallenwet (I 90 I) en vervolgens ook voor de 
Ziektewet (I 9 I 3) en de lnvaliditeits- en Ouder
domswet (I 9 I 3) . Dit principe was echter niet abso
luut. Voor een deel kwam dat door een aantal 
beperkingen: lang niet alle werknemers (of kleine 
zelfstandigen) vielen in de termen van de verzeke
ring, waardoor bij een aantal wetten een soort hulp
constructie werd getroffen. Zo was het voor 
specifieke categorieën werknemers die buiten de 
verplichte verzekering vielen, mogelijk zich vrijwil
lig bij te verzekeren voor ouderdom en ziekte. In 
het geval van werkloosheid steunde de overheid 
(door middel van werkloosheidsbesluiten in I 9 I 4 
en I 9 I 7) slechts de verzekeringen van vakverenigin
gen, dat wil zeggen dat op dit terrein de 
vrijwilligheid nog decennialang zou gelden. Des
ondanks kan worden geconstateerd dat in betrekke
lijk grote eensgezindheid gekozen werd voor de ver
plichte in plaats van de vrijwillige verzekering. 

Meer onenigheid heerste er over de rechtssrond, 

dat wil zeggen over de vraag op grond waarvan 
iemand tot de verzekering werd toegelaten. 
Volgens de confessionelen (zowel orthodox-prote
stant als katholiek) kon dat niet anders zijn dan de 
loondienstverhouding ('betaalde arbeid'). Zij gin
gen uit van de gedachte dat de sociale verzekering 
bovenal een poging was de inkomsten van arbeiders 
gelijkmatiger te verdelen. Een deel van het loon 
werd, in de vorm van een premie, ingelegd. Uit
keringen waren dus geen giften van de staat of over
heveling van rijk naar arm, maar 'uitgesteld loon' 
(ook al was het maatschappelijk belang hiervan zo 
groot, dat enige hulp van de overheid denkbaar 
was). Deze gedachtengang leidde ertoe dat de toe
gang tot de verzekering daarmee in principe gege- · 
ven was, namelijk arbeiders in loondienst. Ook de 
hoogte en duur van de uitkeringen waren afhanke
lijk van de loondienstverhouding (veelal als een 
percentage van het gederfde dagloon) en ook de 
financiering was daar in pricipe mee aangegeven 
(namelijk werkgevers en werknemers). De sociale 
zekerheidswetten waren dus werknemersverzekerin-

gen en geen volksverzekeringen. Liberalen en socia
listen vonden deze rechtsgrond in een aantal geval
len te beperkt. Vooral in de debatten over de pen
sioenwetgeving werd gepleit voor zoiets als een 
volksverzekering, waarbij de uitkeringen voor 
iedereen gelijk waren (flat rate), betaald uit de alge
mene middelen en uitgevoerd door overheidsorga
nen. De rechtsgrond diende niet zozeer het werkne
merschap te zijn, maar het burgerschap. Dit princi
pe wist ook duidelijk emoties in de samenleving op 
te wekken. In het algemeen kon de totstandkoming 
van de sociale zekerheid op niet al te veel publieke 
belangstelling rekenen. Natuurlijk waren er de 
gebruikelijke petities en demonstraties, georgani
seerd door de vakverenigingen, zoals de werkgevers 
professioneel hun lobby's wisten op te zetten. Beide 
groepen hadden dat geleerd tijdens het parlementai
re debat over de Ongevallenwet. 4 Maar een 
omvangrijke persoonlijke betrokkenheid kwam 
slechts naar voren bij de acties voor staatspensione
ring. In I 900 werd een Bond voor Staatspension
neering opgericht, die met allerlei middelen de 
publieke opinie wist te bereiken: brochures, con
gressen, demonstraties, later ook affiches, radiotoe
spraken en propagandafilms. Een confessionele 
meerderheid wees de wensen van de Bond decen
nialang af. Daarmee was ook op het punt van de 
rechtsgrond dus wel een beslissing gevallen, zij het 
dat op dit punt de discussie nog lang doorging. 

De meeste onenigheid heeft echter geheerst op 
het punt van de uitvoerinssoraanisatie van de sociale 
zekerheid: dat was voortdurend de kern van het 
debat. Op zich was dat niet verwonderlijk. Voor 
een goed deel valt dat te verklaren uit de traditie: in 
de negentiende eeuw was een even uitvoerig als 
langdurig debat gevoerd over de verhouding tussen 
staat en samenleving rond de armenzorg en dat 
debat werd in zekere zin nu voortgezet. Vooral de 
orthodox-protestanten hadden zich vastgebeten in 
het standpunt dat de armenzorg moest worden 
overgelaten aan de samenleving - dat wil zeggen aan 
de particuliere liefdadigheid, liever nog aan de 
onderlinge solidariteit van geloofsgenoten - en dat 
de staat zich zo min mogelijk met de armenzorg 
diende bezig te houden. Bij de eerste verzekerings
wet, de Ongevallenwet van I 90 I, was het de 
politieke leider van de orthodox-protestanten, 

4· W. de Vries, De invloed van werkoevers 
en werknemers op de totstandkominB van de 
eerste sociale verzekerinaswet in Nederland 
(de Onseva/Jenwet 1901). Deventer 1970. 
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Abraham Kuyper, die deze traditie voortzette. Hij 
was tegen de uitvoering door een Rijksverzekerings
bank en pleitte voor een uitvoering van de wet door 
de organisaties van werkgevers en werknemers 
(se!feovernment werd dat genoemd), waarbij de staat 
alleen een soort algemeen toezicht zou uitoefenen. 
Kuyper wist het parlement niet te overtuigen -
besloten werd tot een centrale Rijksverzekerings
bank- al werd uiteindelijk wel toegestaan dat onder 
een aantal voorwaarden het ook mogelijk was dat 
(grote) werkgevers zelf het beheer van de verzeke
ringsfondsen zouden mogen voeren. Daarmee zou 
de strijd echter pas goed beginnen, wat vooral tot 
grote vertragingen leidde bij pogingen om een ziek
tewet tot stand te brengen. Het belang van deze of 
gene uitvoeringsorganisatie werd jarenlang met 
grote ,ideologische hardnekkigheid bepleit. Het 
resultaat van dit alles was een jarenlange impasse. 
Pas na 191 8 zal de situatie veranderen. Dan zijn de 
confessionele partijen in het parlement zo sterk 
geworden dat hun inzichten zwaarder gaan wegen, 
waarbij ze overigens gesteund werden door de orga
nisaties van werkgevers en werknemers. Deze orga
nisaties waren de afgelopen jaren snel gegroeid in 
omvang en invloed, waarna ze elkaar vonden in een 
voorstel de sociale zekerheid zoveel mogelijk geza
menlijk in beheer te nemen. Dat was de achtergrond 
van het befaamde voorstel Posthuma-Kupers uit 
19 2 1. Deze vertegenwoordigers van de belangrijk
ste organisaties van werkgevers en werknemers pro
beerden daarmee de impasse in de politiek te door
breken met het voorstel de uitvoering van de ziekte-· 
wet bij de belanghebbenden zelf te leggen, wat 
administratief vorm kreeg in de zogenaamde 
'bedrijfsverenigingen'. Dit waren bipartite organi
saties, in het leven geroepen door werkgevers en 
werknemers.5 Daarna zou het overigens nog tot 
1 9 3 o duren voordat deze regeling in werking zou 
treden. 

Geen pacificatie, maar 'muddlinB throuah' 

Nederland kon zich waarschijnlijk ook enige vertra
ging veroorloven. De industriële ontwikkeling was 
betrekkelijk laat op gang gekomen - heel voorzich
tig in 187o, enige versnelling vanaf 1890 - en vol-

5· Cox, 76 e.v. 
6. Dit betekent, zoals al meermalen is 
geconstateerd, dat de analyse van Arend 
Lijphart in The Politics qf Accomodation: 
Pluralismand Democracy in the Netherlands 
(Berkely 197 5) maar ten dele opgaat en 
in ieder geval niet op het zo belangrijke 

trok zich vervolgens ook betrekkelijk gelijkmatig. 
Ook de vakbeweging zou pas betrekkelijk laat -
even na 1900- een factor van betekenis worden. 
Bovendien werd deze in effectiviteit gehinderd 
door een grote verdeeldheid naar politieke en reli
gieuze scheidslijnen. Door deze trage start was ech
ter het momenturn om de sociale zekerheid gelijk 
op een redelijk niveau te brengen, verloren gegaan. 

De vertraging werd vooral veroorzaakt door de 
politieke situatie. Lange tijd waren de politieke par:
tijen groot genoeg om oplossingen te blokkeren en 
te klein om oplossingen door te drukken. De poli
tieke besluitvorming over de sociale zekerheid is 
bovendien niet verlopen zoals bij twee andere grote 
en gevoelige kwesties, namelijk de schoolstrijd en 
het algemeen kiesrecht. Na decennialang gedebat
teer is op die twee punten in 19 1 7 tenslotte 
gekozen voor een belangenafruil, de beroemde 
'pacificatie'. Op het terrein van de sociale zeker
heid gebeurde dat niet en was het veel meer een 
proces van 'muddJinn throuah'. 6 Er kwam pas enig 
tempo in het wetgevingsproces door het groeien 
van de parlementaire machtspositie van de confes
sionelen: in grote lijnen zouden hun inzichten gaan 
prevaleren, zij het niet zonder compromissen en 
niet over de hele linie. Zo zou het bijvoorbeeld pas 
in I939 lukken een katholieke wens te realiseren, 
namelijk een kinderbijslagwet en dat alleen door 
een aantal bijzondere omstandigheden.7 De invloed 
van de sociaal-democraten was eigenlijJ< vooral 
beperkt tot het feit dat zij bestonden en daarmee de 
discussie onder druk hielden. Vooral sociaal-demo
cratische bestuurders van de vakbeweging konden 
echter tenslotte moeilijk anders dan zich neerleg
gen bij de politieke situatie. Wel verwierven zij een 
relatief grote invloed op de uitvoering van de socia
le zekerheid. Zo kwam er weliswaar enige wetge
ving tot stand, maar zeker niet over een breed front 
en nog minder met een heldere structuur of con
ceptie. Met de Ongevallenwet van I 90 I was de 
vorm van de sociale zekerheid gekozen, namelijk de 
verplichte verzekering, met de Invaliditeitswet van 
I 9 I 3 de grondslag, namelijk de werknemersverze
kering - tot zover werd voornamelijk het voor
beeld van Bismarck gevolgd - en met de Ziektwet 

gebied van de sociale zekerheid of dat 
van de sociale poHtiek in meer algemene 
zin. 
7. A. de Gouw, 'Van kinderbijslag naar 
basisinkomen' in: Van particuliere naar 
openbare zore?, 8 3- I 0 2. 
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van 1 9 3 o kreeg tenslotte de uitvoeringsorganisatie 
zijn beslag, die op typisch Nederlandse wijze ver
deeld werd: voor een relatief klein deel als over
heidsinstelling, voor een belangrijk deel gebaseerd 
op particuliere organisaties in de samenleving, met 
alle problemen van dien op het gebied van struc
tuur, controle en samenwerking. Ieder beknopt 
overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid 
moet sindsdien dan ook de waarschuwing bevatten 
dat het hier gaat om een samenvatting van de hoofd
lijnen, want op vrijwel ieder punt zijn er uit
zonderingen, afwijkingen en bijzondere regelingen 
getroffen. 

Commissie Van Rhijn 
Tijdens de sombere jaren van de depressie zou er 
niet veel meer veranderen in de sociale zekerheid. 
De depressie zou in Nederland ongekend lang 
duren, pas na 19 3 6 zou er een licht herstel inzetten. 
Het belangrijkste onderdeel van het sociale beleid 
in deze jaren, uitkeringen bij werkloosheid, vonden 
niet plaats op grond van een wet, maar een rege
ringsmaatregel, de zogenaamde 'steunregeling'. 
Aanvankelijk leek het erop dat na de Tweede 
Wereldoorlog een krachtig nieuw begin zou wor
den gemaakt. In het kabinet in ballingschap te 
Londen werd met grote belangstelling de Engelse 
discussie over de sociale zekerheid gevolgd. De ver
antwoordelijke minister van Sociale Zaken, de soci
aal-democraat J. van den Tempel was zeer onder de 
indruk geraakt van het rapport van Beveridge en gaf 
opdracht aan een commissie een vergelijkbaar 
rapport te maken dat geschikt was voor de Neder
landse situatie. Deze commissie, onder voorzitter
schap van A.A. van Rhijn, volgde het Engelse voor
beeld in grote lijnen. Gepleit werd voor een 
systeem waarin verzekering (met premiebetaling) 
en verzorging (met bijdragen uit de belastingen) 
werden gemengd en waarin geen onderscheid werd 
gemaakt tussen loonarbeiders, zelfstandigen en 
mensen die niet in het arbeidsproces waren op
genomen. 

Aanvankelijk zag het er ook naar uit dat voortva
rend gewerkt zou worden aan de realisering van 
deze plannen. De politieke positie van de sociaal-

democraten was aanzienlijk sterker geworden. De 
leider der sociaal-democraten, Willem Drees, was 
in I 945 minister van Sociale Zaken geworden en 
zou van 1948 tot I 958 minister-president zijn van 
een redelijk stabiele samenwerking tussen sociaal
democraten en katholieken, de zogenaamde 
Rooms-Rode Coalitie. En toch zou het nog lang 
duren voordat de nieuwe idealen gestalte zouden 
krijgen. Voor een deel valt dat te verklaren uit het 
feit dat Drees een generalist was, die zich nauwe
lijks permitteerde stil te staan bij sociale zeker
heidswetgeving. Deze brak zich het hoofd over 
meer fundamentele problemen: de reorganisatie 
van het economisch en sociaal-economisch leven 
tot een geleide economie. Dat wil zeggen dat hij 
zich vooral bezig hield met het scheppen van werk
gelegenheid, een rechtvaardige verdeling van het 
nationaal inkomen en bedrijfsdemocratie. Dit bete
kende dat het streven naar een coherenter en gene
reuzer sociaal verzekeringssysteem er wel was, 
vooral echter op ambtelijk niveau. A.A. van Rhijn 
was secretaris-generaal geworden van het departe
ment van Sociale Zakem en probeerde zoveel 
mogelijk zijn voorstellen gerealiseerd te krijgen. 
Maar dat liep al zeer snel stuk op de taaie voortzet
ting van de traditionele discussies. De relatief snelle 
en gemakkelijke invoering van de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening (I oktober I 94 7 kon de 
eerste uitkering worden uitbetaald), waarbij in 
feite een volksverzekering werd ingevoerd, lijkt dit 
te logenstraffen. Maar dit succes kon Drees slechts 
behalen door zo zorgvuldig mogelijk iedere verwij
zing naar vorige en lopende discussies over de 
sociale zekerheid na te laten en de volle nadruk te 
leggen op het tijdelijke karakter van de wet. Slechts 
zo was het mogelijk bijvoorbeeld het verzet te 
omzeilen van werkgevers en werknemers, die de 
uitbreiding van de ouderdomsvoorzieningen - van 
een werknemersverzekering naar een volksverze
kering - duidelijk afwezen. Vorm, grondslag en 
uitvoering van de sociale verzekeringen bleven in 
de jaren vijftig dan ook nog een groot probleem, nu 
niet zozeer uitgevochten tussen liberalen en ortho
dox-protestanten, maar vooral tussen sociaal-· 
democraten en katholieken. 8 

8. P.W. vander Zwaai, 'Politici, 
ambtenaren en de verzorgingsstaat. De 
oudedagsvoorziening, 1945- 1952' in 
W .P. Blockmans en L.A. van der Valk 
(eds.) Van particuliere naar openbare zora, 
177- 193· 
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Veldkamp en Klompé 
Het grote verschil met de vooroorlogse jaren was 
echter, dat men elkaar nu wel vond. De sociaal
democraten stemden nu definitief in met de 
bedrijfsvereniging als kern van de sociale verzeke
ring (waarmee ze aansloten bij de gedachten achter 
de afspraak tussen Posthuma en Kupers) en de 
katholieken accepteerden de facto het idee van de 
volksverzekering als grondslag (ook al werd dat lie
ver niet zo genoemd). En opnieuw is de ouder
domsvoorziening een voorbeeld van de manier 
waarop men elkaar vond. De Algemene Ouder
domswet van 1 9 56, door de sociaal-democraat]. G. 
Suurhoff tot stand gebracht, was een zorgvuldig 
compromis tussen het oude sociaal-democratische 
idee van het staatspensioen en de confessionele 
gedachte om het vooral te zien als particulier 
gespaarde pensioenrechten. Op deze lijn ging de 
opvolger van Suurhoff, de katholieke politicus 
G.M.J. Veldkamp voortvarend verder. Dat resul
teerde in een hele reeks volksverzekeringswetten. 
Bekend is dat Veldkamp er zelfs naar heeft gestreefd 
volksverzekeringen tot stand te brengen op die ter
reinen, als werkloosheid en ziektekosten, waar dat 
tot op de dag van vandaag niet gelukt is. Daarmee 
werd een richting ingeslagen, die in allerlei opzich
ten nog wel verbonden was met de grote debatten 
uit het verleden over de sociale zekerheid - geen 
wetsontwerp ging dan ook voorbij zonder dat gere
fereerd werd aan de inzichten die men traditioneel 
had ingenomen - maar dat had langzamerhand 
meer de functie gekregen zichzelf van een usiful past 

te voorzien. 
Zo kwamen er in de loop van de jaren vijftig een 

aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid, 
maar daarmee was slechts min of meer de achter
stand ingelopen die men in de voorgaande decennia 
had opgedaan. Vooral in de jaren zestig echter vond 
er een opmerkelijke explosie in welwillendheid 
plaats. Opvallend was het toenemende competen
tieprobleem tussen het departement van Sociale 
Zaken - waar de arbeidsverzekeringel) waren gelo
caliseerd - en het departement van Maatschappelijk 
Werk - waar alle regelingen werden beheerd die 
voort waren gevloeid uit de traditionele armen
zorg. Wat traditioneel uit elkaar werd gehouden 
het complex van regelingen omtrent de arbeid, 

9· Lees van der Valk, Van pauperzorg tot 
bestaanszekerheid. Armenzorg in Nederland 
1912-196s. Amsterdam 1986, 188 ff. 

sociale verzekeringen enerzijds, het complex van 
armenzorg, sociale hulp en bijstand - ging elkaar nu 
raken, overlappen en zelfs onderling verstrengeld 
raken. 

In een fraaie en energieke campagne wist de 
katholieke politica M.A .M. Klompé als minister 
van Maatschappelijk Werk een Algemene Bijstands
wet gerealiseerd te krijgen in 196 3, ter vervanging 
van de Armenwet van 19 1 2. Uitgangspunt van die 
wet was datiedere burger, 'die in zodanige omstan
digheden verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet 
over de middelen beschikt om in de noodzakelijke 
kosten van levensonderhoud te voorzien' recht had 
op 'bijstand' van de staat.9 Dit was wel een zeer 
ruime bepaling, die uiteraard aanvankelijk zo zuinig 
mogelijk werd uitgelegd door de uitvoeringsorga
nen, maar nauwelijks geschikt om een permanente 
druk op verhoging van de uitkeringen tegen te hou
den. Een vergelijkbare ontwikkeling vond plaats op 
het terrein van de klassieke sociale verzekeringen. 
In datzelfde jaar, 1 96 3, zou Veldkamp als minister 
van Sociale Zaken onomwonden verklaren dat het 
doel van de sociale verzekering zich ontwikkeld had 
tot het leveren van een essentiële bijdrage aan 'het 
recht van iedere mens op zelfontplooiing'. 10 Het 
geheel aan regelingen zou er steeds meer op gericht 
moeten zijn 'sociale risico's' op te vangen, dat wil 
zeggen uitkeringen te verstrekken aan al diegenen 
die tijdelijk of permanent niet in staat waren vol
doende te verdienen voor het levensonderhoud. 
Dit principe kwam bijvoorbeeld naar voren in de 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van 
1966. Daarin waren twee opmerkelijke bepalingen 
opgenomen, die afweken van wat tot dan toe 
gebruikelijk was. Ten eerste bepaalde de wet dat 
'arbeidsongeschiktheid' betekende het onvermo
gen van een arbeider om hetzelfde of vergelijkbaar 
werk te doen als voordat arbeidsongeschiktheid in
trad. Dit betekende dat een gedeeltelijk arbeidson
geschikte arbeider geen werk hoefde te gaan doen 
dat 'minder' was dan tevoren, en dat een volledig 
arbeidsongeschikte arbeider - aangezien de uitke
ring gekoppeld was aan het verdiende loon - een 
volledige inkomensvervanging kreeg. Bovendien, 
en dat was een tweede belangrijk punt, werd niet 
langer onderscheid gemaakt in de achtergrond van 
de arbeidsongeschiktheid: het maakte niet langer 

1 o. G.M.J . Veldkamp, Herinneringen 
19 52-1967. Le carnival des animaux politi
ques. 's-Gravenhage 1993, 102 . 
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verschil of een arbeider een ongeluk kreeg tijdens 
zijn werk, op vakantie of het sportveld. Dit leidde 
tot een enorme toename in de uitgaven, zoals ook 
een reeks andere maatregelen. In 1964 gaf 
Veldkamp bijvoorbeeld een vakantietoeslag aan al 
diegenen die een uitkering kregen van bijstand of 
sociale verzekering; in 1970 werden de uitkeringen 
gekoppeld aan het minimumloon; later zouden de 
uitkeringen ook regelmatig verhoogd worden met 
een automatische inflatiecompensatie. De tradione
le verschillen tussen armenzorg en werknemers
verzekeringen vervaagden in snel tempo; kwesties 
die in het verleden de politiek zo hadden bezig 
gehouden - vorm, grondslag en uitvoering - wer
den tot pragmatische kwesties gereduceerd en 
daarmee ook gedepolitiseerd. De weg naar de inko
mensgarantie voor iedere burger was voortvarend 
ingeslagen. Het sluitstuk was de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet van 197 5: iedere bur
ger van achttien jaar en ouder die door ziekte of 
gebrek niet in staat is tot werken heeft recht op een 
minimum uitkering. Maar dat was tegelijkertijd 
ook een zwanenzang: vanaf dat moment zou de 
pressie op de voorzieningen toenemen en een 
krachtig bezuinigingsbeleid inzetten. 

De uitvoerins als blijvend probleem 

Hoe valt nu deze explosie te verklaren, zeker ook 
gezien de voorgeschiedenis. Een eerste factor van 
zeer grote betekenis is, dat een krachtige uitbrei
ding van sociale zekerheid financieel zeer goed 
mogelijk was. Niet alleen groeide de economie 
sterk bij een relatief terughoudende stijging van het 
loonniveau, maar bovenal werd in het begin van de 
jaren zestig duidelijk dat Nederland over een zeer 
omvangrijke hoeveelheid aardgas beschikte in het 
Noorden van het land. Dat betekende een verho
ging van de overheidsinkomsten met vele miljarden 
guldens. Voor een goed deel bepaalde dat ook de 
grote politieke eensgezindheid waarmee de grote 
en de talloze kleine verbeteringen van de sociale 
zekerheid tot stand kwamen: alle grote partijen 
onderschreven dit beleid. 

Een tweede factor was de onweerstaanbare 
druk die van reeds tot stand gekomen regelingen 
uitging. Vlak na de oorlog werd een invoering van 
het Beveridge-plan, sociale zekerheid van de wieg 

r 1 . Maarten van Bottenburg, 'Aan den 
arbeid '. In de wandelgangen van de Stichting 
van de Arbeid 194>-199 s. Amsterdam 
'995· 

tot het graf, weliswaar nog tegengehouden, maar in 
de loop van de jaren vijftig kwam het langzaam 
maar zeker toch tot stand. Het rechtsgevoel bevor
derde de gestage aanvulling van werknemersverze
keringen met volksverzekeringen, zoals het ook op 
tal van grote en kleine punten verbeteringen in 
bestaande regelingen bevorderde. Deze incremen
tele ontwikkeling had overigens tot gevolg dat, 
ondanks allerlei pogingen de structuur van de socia
le zekerheid te vereenvoudigen, het een bonte lap
pendeken bleef. 

Toch blijft niet zozeer de algemene groei verba
zing wekken, als wel het explosieve karakter daar
van in de jaren zestig. Daarbij is het opvallend dat 
het initiatief daartoe niet zozeer lag bij het georga
niseerde bedrijfsleven. Integendeel, juist in de jaren 
zestig waren zowel werkgevers als werknemers 
onderling zeer verdeeld. Het lukte niet meer geza
menlijk op te treden, zodat er in de corporatieve 
belangenbehartiging als het ware een lacune ont
stond. 11 Politici maakten daar gretig gebruik van. 
Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de orthodox
protestanten, die veelal slechts schoorvoetend had
den ingestemd met de uitbreidingsvoorstellen, nu 
ineens zeer 'progressief werden. Maar de belang
rijkste impuls kwam vooral van twee partijen, die 
zowel met zichzelf als met elkaar grote problemen 
hadden, de Partij van de Arbeid en de Katholieke 
Volkspartij. Beide partijen kregen in toenemende 
mate last van een interne discussie over wat werd 
genoemd 'het sociale gezicht' van de partij. 

De Partij van de Arbeid had zich de naam ver
worven de architect te zijn van de verzorgingsstaat. 
Nog steeds wordt het verkrijgen van een ouder
domspensioen 'van Drees trekken' genoemd. Toch 
is de rol van de katholieken op het eerste gezicht 
groter. De wetgevingsmachine kwam pas echt op 
gang ná de grote breuk tussen sociaal-democraten 
en katholieken in 1958 . Vanaf dat moment werden 
de bestaande wetten vrijwel voortdurend genereu
zer: het werd voor steeds groter groepen mensen 
gemakkelijker gemaakt gebruik te maken van de 
regelingen en de uitkeringen werden ook aanzien
lijk hoger. De katholieken hadden het natuurlijk 
gemakkelijk in die zin, dat zij het economisch getij 
mee hadden. Desondanks ging het toch om een zeer 
forse stijging: de uitgaven voor de sociale zeker-

1 2 . 1899- 1989, Negentig jaren in tijd
reeksen. 's-Gravenhage 1989, 2o8, kolom 
43· 
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heid, als percentage van het Nationaal Inkomen, 
kwamen tussen 1948 en 1958 uit op ongeveer 1 o%, 
terwijl dit percentage daarna snel groeide naar 2o% 
in de tweede helft van de jaren zestig en in 1974 op 
25% uitkwam. 12 De Katholieke Volks Partij deed 
haar uiterste best om duidelijk te maken dat de 
Partij van de Arbeid niet het alleenvertoningsrecht 
had op sociale rechtvaardigheid.' 3 In de loop van de 
jaren zeventig sloeg het mechanisme echter om. 

De economische teruggang, die in 1973 duide
lijk werd, leidde bij de liberaal-katholieke coalitie 
tot een omvangrijke bezuinigingsoperatie op de 
sociale zekerheid. Bij de sociaal-democraten, die 
scherp oppositie voerden (daartoe ook gedwongen 
door een radicaliserende achterban), leidde dat tot 
een Pavlov-reactie: zij beklommen de barricaden 
en verdedigden al datgene wat de katholieken tot 
stand hadden gebracht als een vorm van beschaving 
die bovenal te .danken was aan sociaal-democrati
sche inspanningen. Daardoor was het voor de 
bezuinigers eenvoudig om de schuld voor het uit de 
hand lopen van de overheidsfinanciën en de onmis
kenbare groei van de fraude op de PvdA te werpen. 

Het belangrijkste gevolg hiervan was dat er wel
iswaar belangrijke bezuinigingen bereikt konden 
worden, maar dat een essentieel punt ernstig 
onderbelicht bleef, namelijk de ontoereikende 
structuur van de sociale zekerheid en bovenal de 
verkokerde en verbureaucratiseerde uitvoeringsor
ganisatie. Het oude probleem was in een nieuwe 
vorm actueel geworden. Aanvankelijke pogingen 
van •een aantal gemeenten - die het eerst werden 

geconfronteerd met de grote gevolgen van de eco
nomische transformatie - om actief op te treden, 
werden eigenlijk gefrustreerd. Territoriale decen
tralisatie werd geblokkeerd door functionele 
decentralisatie: nieuwe organisaties, op enige 
afstand van Den Haag, sterk worstelend met de 
eigen identiteit en nog niet zeer efficiënt (of klant
vriendelijk). '4 Zolang de kwestie van de uitvoe
ringsorganisatie niet zal zijn opgelost, is het ook 
betrekkelijk zinloos om te filosoferen over nieuwe 
vormen van solidariteit: het zou wel eens zo kunnen 
zijn dat - naast het zichtbaar toegenomen misbruik 
van de sociale voorzieningen - juist de verworven 
slechte naam van de uitvoeringsorganisatie in 
belangrijke mate heeft bijgedragen aan het weg
spoelen van oude vormen van solidariteit. 

Een enkele opmerking tenslotte over de rol van 
de sociaal-democraten. Historisch gezien is hun bij
drage aan de verzorgingsstaat geringer dan zij lange 
tijd hebben gedacht. Vooral in de jaren zeventig 
hebben ze hun traditionele voorkeur voor collectie
ve voorzieningen voor werknemers, voor regelin
gen van arbeid en arbeidsomstandigheden enorm 
uitgebreid door ook het hele complex van zorg en 
hulp te omarmen. De arbeiderspartij werd nu pas 
echt een volkspartij, wat paradoxaal genoeg 
gepaard ging aan een ernstige miskenning van het 
belang van arbeid. Het was ironisch genoeg vooral 
door de samenwerking met de liberalen in paars 
waardoor de PvdA zich weer de ruimte heeft weten 
te verschaffen om haar naam waar te maken: Partij 
van de Arbeid. 

13 . Hier volg ikj.Th.J. van den Berg, 
"'Een geschiedenis van grote vraagstuk
ken, grote noden en grote mannen en 
vrouwen". Politiek-historische context 
van de sociale zekerheid.' in: J. Th. J. van 

den Berg, A.Ph.C.M. jaspers en aeleaenheidsbeleid en het Rijk: 194>- 1990. 
Een beleidshistorische studie over decentrali 
satie en aemeentelijke beleidsvrijheid. 
Hilversum 1995. 

M.G. Rood (eds.), De SVr 40 jaar: einde 
van een tijdperk, een nieuw beo in? 
Zoetermeer 1992, 29-45. 
'4· M. Kraaijestein, Gemeentelijk werk-
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