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De standpunten van P.J.M. Aalberse over de plannen van Talmaa
De grote inspiratiebron voor P.J.M. Aalberse (katholiek kamerlid en de latere
minister van Arbeid) was de pauselijke encycliek Rerum Novarum.b Rerum
Novarum erkende het recht van arbeiders om zich te verenigen en de noodzaak
van een rechtvaardig loon 'maar dit werd ingebed in een conceptie van een
standenmaatschappij met reminiscenties aan de middeleeuwse
beroepscorporaties'.1 Uit Gods schepping kwamen zedenwetten voort, een
morele orde 'waarvan het interpretatie-monopolie berustte bij de kerk'.2
Vrije concurrentie, individualisme en egoïsme moesten plaatsmaken voor een
ordening van de maatschappij in beroepsstanden. Net als bij Talma waren zijn
ideeën over sociaal-economische ordening een poging een oplossing te vinden
voor de schrijnende omstandigheden waarin sommige arbeiders leefden en een
manier om hun achtergestelde politieke en economische positie te verbeteren.
Daarnaast dienden ze als een waarborg tegen de machtsontplooiing door de
staat en voor sociale vrede.
Regulering en ordening waren vóór de Franse revolutie een lokale
aangelegenheid maar ook toen al een mengeling van publieke en private
belangen.c Aalberse had bewondering voor het middeleeuwse maar niet voor het
zeventiende- en achttiende-eeuwse gildewezen.d Hij erkende dat de twintigste
eeuw, gekenmerkt door grootindustrie en wereldhandel, een heel andere
maatschappelijke structuur had dan de middeleeuwen. Zijn wens was een staatsen maatschappijvorm waarin de organische leer 'tot praktische uitwerking en
doorvoering komen zal'.3 De katholieke sociale beweging streefde naar een
maatschappij waarin iedereen was opgenomen in christelijke beroepsstanden
waarbij de staat de sociale rechten garandeerde. 'Gelijk thans ieder, door het feit
zijner bewoning inwoner is van een gemeente, een provincie, zal dan ieder, door
het feit, dat hij een vak uitoefent, lid zijn van een beroepsstand, en dus
gehoorzaamheid verplicht zijn aan de vakordening van dien stand (...).'4 Volgens
Aalberse waren er sociale wetten nodig voor arbeiders, consumenten en
middenstanders. Die wetten waren volgens zijn biograaf, J.P. Gribling, onderdeel
van een consequente sociale politiek.5
Talma had met zijn RvA voor een geografische ordening gekozen omdat dit meer
rechtsgelijkheid gaf en continuïteit verzekerde. Economische malaise in een
bepaalde sector van bedrijven zou zo minder effect op de sociale verzekeringen
hebben. Bij de discussie over de Ongevallenwet had Lely er al op gewezen dat in
a

Met dank aan Trix van Doorn.
Aalberse spande zich in om de inhoud van Rerum Novarum in Nederland onder de aandacht te brengen. Zie de inleiding van
Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947, (Den Haag 2006), http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Aalberse/Inleiding.
c
Recent onderzoek bevestigt dit. Zie Manon van der Heijden, Elise van Nederveen Meerkerk, Griet Vermeesch & Martijn van der
Burg (eds.), Serving the Urban Community - The Rise of Public Facilities in the Low Countries, (Amsterdam 2009).
d
A.N. Molenaar, Arbeidsrecht, Eerste Deel, (Zwolle 1953), pp. 179-180. Van de meeste afgeschafte gilden waren geen
arbeiders lid. Zie M. Prak, C. Lis, J. Lucassen en H. Soly, Craft Guilds in the Early Modern Low Countries. Work, Power and
Representation, (Aldershot 2006).
b
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Nederland de bedrijfsontwikkeling te gering van omvang was (veel kleine
bedrijven en niet veel organisaties van werkgevers) voor een uitvoering van de
sociale verzekeringen op basis van bedrijfsverenigingen. Bovendien was een
regeling van de sociale zekerheid naar bedrijfstakken kwetsbaar als een hele
bedrijfstak ten onder dreigde te gaan.6
Tijdens Talma's periode als minister ontwikkelde Aalberse zich tot een van de
experts op het terrein van de sociale wetgeving.a Hij was met hem van mening
dat de staat de verplichting tot verzekering alleen kon opleggen omdat het
feitelijk ging om uitgesteld of rechtvaardig loon.b Uit het recht op het bestaan en
de plicht tot arbeid volgde dat de waarde van de menselijke arbeid in geld
uitgedrukt, minstens gelijk moest zijn aan wat nodig was voor de 'noodzakelijke
bevrediging van de levensbehoeften'. Daarnaast waren tal van andere factoren
van invloed op de beloning. Aalberse noemde de mate van gevaar, of
ongezondheid van arbeid, de grotere of kleinere verantwoordelijkheid, de waarde
van het geproduceerde en de meerdere of mindere vraag ernaar. 'Maar hoe die
factoren ook mogen inwerken, het absolute minimum waar beneden in normale
omstandigheden niet mag gegaan worden, omdat het de intrinsieke minimumwaarde van den menschelijke arbeid representeert, is: wat tot bevrediging van
de noodzakelijke levensbehoeften noodig is.'7 Hij was het niet eens met diegenen
die meenden dat vanwege de aansprakelijkheid van de werkgever bij de
bedrijfsongevallen alleen een rechtsgrond bestond voor de wettelijk verplichte
ongevallenverzekering.
Tot zijn grote verbazing had Treub gezegd dat de theorie over het rechtvaardig
loon 'eigenlijk zou zijn de meerwaarde-theorie van Karl Marx'. Aalberse begreep
dit niet omdat de meerwaardetheorie een zuiver economische loontheorie was,
hetgeen iets anders was dan een 'ethische' [cursief in de Handelingen]
arbeidsloontheorie. 'Het verschil tusschen een economische loontheorie en een
ethische loontheorie ligt hierin, dat de economische loontheorie ons leert, hoe
het arbeidsloon in de maatschappij ontstaat, terwijl de ethische loontheorie ons
zegt, hoe het arbeidsloon behoort te zijn.'8
Aalberse noemde de opmerking van Treub 'absurd' want niemand minder dan
Paus Leo XIII verkondigde in de encycliek Rerum Novarum de theorie van het
rechtvaardig loon en de paus stond zeker niet bekend als marxist.c 'En nu zal
toch de heer Treub wel willen toegeven, dat als dit waar ware, zeker alle sociaaldemocraten van alle landen er wel op zouden zijn aangevallen om te zeggen:
a

Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947, (Den Haag 2006), Dagboek Aalberse, deel 5, 1 september 1912, 22 september
1912, 6 oktober 1912, 12 oktober 1912, 13 oktober 1912, 20 oktober 1912, 27 oktober 1912, 3 november 1912, 10 november
1912, begin januari 1913, 8 maart 1913, 9 maart 1913, 20 september 1913, 26 oktober 1913 en 13 maart 1914,
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Aalberse/Dagboeken/Dagboek/Aalberse05%201904-1915.
b
HTK 1912-1913, p. 77 en J.P. Gribling, P.J.M. Aalberse, 1871-1948, (Utrecht 1961), p. 196 over de Aquinistische leer van het
rechtvaardig loon.
c
Deze discussie was in 1898 ook gevoerd door Van Houten en Nolens. J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het
leven van een priester-staatsman, (Assen 1978), p. 121.
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kijk, in dat stuk van den Paus wordt volkomen dezelfde leer verkondigd als Marx
aanprees!'9
Treub antwoordde Aalberse dat zelfs de sociaal-democraten omtrent de
invaliditeitsverzekering niet langer vasthielden aan de meerwaardetheorie. Ook
zij vonden het in het algemeen belang dat het staatspensioen zich niet tot
loonarbeiders zou beperken. Moesten katholieken de zaak wel zien vanuit de
Aquinistische leer? Er waren katholieken 'even goede Katholieken als de heer
Aalberse en zijn Katholieke medeleden van deze Kamer, die volstrekt niet het
enge standpunt innemen, dat men bij deze materie alleen te maken heeft met
een regeling van het arbeidscontract, zoodat de Staat hier niet zou mogen
bijdragen. Ik beroep mij daartoe op een voorstel van een vijf- of zestal
Katholieken, in de Belgische Kamer gedaan - een voorstel van ridder de Ghellinck
en eenige anderen - waarin, geheel in afwijking van het hier door de Katholieken
bij monde van den heer Aalberse ingenomen standpunt, uitdrukkelijk èn voor de
ziekteverzekering, èn voor de invaliditeitsverzekering èn voor de
ouderdomsverzekering, principieel en dus volstrekt niet alleen voor een
overgangstijd, verlangd wordt, dat de Staat bijdraagt, op grond dat het hier
geldt een algemeen belang.'10
De Belgische staat steunde bovendien al langer aan de vrijwillige verzekering
door subsidie aan de mutualiteiten en deze beslissing was niet genomen door
een liberaal kabinet maar door de katholieken zelf 'zoodat het geheele
standpunt, dat de Katholieken in deze Kamer innemen alsof zij door hun leer, die
van Thomas van Aquino, verplicht zouden zijn op dit stuk niet verder te gaan dan
de grenzen der arbeidsovereenkomst, en niet kunnen toelaten het geven van een
Staatsbijdrage, door even goede Katholieken als zij - want zij zullen toch wel
willen erkennen, dat de Belgische leden der Katholieke Staatspartij even goede
Katkolieken zijn als de Nederlandsche - niet wordt aanvaard'.11 Ook de
overgangsregel waartoe in de Invaliditeitswet besloten was om een
staatsbijdrage te storten in het Invaliditeitsfonds waardoor arbeiders een
uitkering zouden krijgen waarvoor ze niet of niet volledig premie hadden betaald,
liet zien dat ook Nederlandse katholieke politici in het algemeen belang konden
afwijken van hun principiële standpunt.
Aalberse weerlegde de argumenten die over zijn loontheorie naar voren waren
gebracht. De rechtsgrond voor de verplichte verzekering kon niet worden
uitgebreid naar iedereen die werkte omdat arbeiders loon kregen en kleine
zelfstandigen winst maakten. Kleine zelfstandigen hadden zelf de keuze gemaakt
om op die manier in hun levensonderhoud te voorzien en arbeiders stonden
tegenover de werkgevers in een afhankelijke en minder goed beschermde
verhouding. Sociale wetgeving voor middenstanders was pas mogelijk als de
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publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zich van onderaf en geleidelijk zou hebben
ontwikkeld.12
De vraag of een wettelijke regeling van het minimumloon niet meer voor de
hand zou liggen dan wettelijk verplichte verzekeringen, beantwoordde Aalberse
door te stellen dat op dit vlak de staatsbemoeienis te ver zou gaan. Een wettelijk
verplicht minimumloon was niet nodig. De werkgevers zouden evenmin wettelijk
gedwongen worden de hele verzekeringspremie te betalen omdat niet alle lonen
zo laag waren dat niet van arbeiders gevraagd kon worden om ook een deel te
betalen. Voor arbeiders die te weinig verdienden, diende Aalberse een
amendement in dat bepaalde dat de werkgever een hoger percentage aan
premie moest betalen naarmate het loon lager was.13
Het feit dat Aalberse de verplichte sociale verzekering zag als uitgesteld loon,
had als consequentie dat sociale verzekering arbeidersverzekering was. Een
systeem van verzekeringen droeg, anders dan een systeem van voorzieningen
(zoals een staatspensioen), volgens hem bij aan de ontwikkeling van een gevoel
van eigenwaarde van arbeiders.14 Naast het recht op het bestaan stond de plicht
tot arbeid 'in het zweet zijns aanschijns zal het menschdom zijn brood eten'.15
Het opleggen van verzekeringsplicht aan werkgevers en werknemers
garandeerde dat een deel van het loon werd besteed aan het treffen van
voorzieningen waarop in het geval van arbeidsongeschiktheid een beroep kon
worden gedaan. De werkloosheidsverzekering had, meende hij, 'een zeer
eigenaardig karakter' en daarom sprak hij er zich tijdens het debat in mei 1912
niet over uit.16
Er was, zo bleek onder andere tijdens de Kamerdebatten, niet veel steun voor de
opvattingen van Talma en Aalberse over het uitgesteld loon als rechtsgrond voor
de verplichte verzekering. De tegenstanders van het beperken van de sociale
verzekeringen tot bepaalde groepen arbeiders (de meeste linkse politici maar
ook bijvoorbeeld Lohman en Van Idsinga17), zij die alle burgers onder een
bepaalde inkomensgrens uitkeringsrechten wilden toekennen (via
volksvoorzieningen of volksverzekeringena), waren echter te verdeeld over
andere punten (coalitie/oppositie, vrijwillige of verplichte verzekering,
verzekering of staatsvoorziening, uitvoeringsmonopolie of het naast
overheidsuitvoering ook toelaten van particulier initiatief) om een vuist te
kunnen maken.
Alle ministers die zich met de sociale verzekeringen bezighielden, ondervonden
dat theorie en praktijk niet altijd op elkaar aansloten. Aan het einde van de

a

Een volksverzekering is een verzekering voor alle ingezetenen met een verplichting tot verzekering [premiebetaling DR] voor
iedereen met een inkomen. M. Sol-Bronk en H. Vleeming, 'Onderzoeksrapport premies, rijksbijdragen en BIKK. Een
literatuurstudie naar de historische ontwikkeling van financiële stromen in de volksverzekeringen', (2009), p. 10.
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negentiende eeuw was een meerderheid bij zowel rechts als links van mening dat
het algemeen belang eiste dat de nadelige effecten van de economische
vrijheden, zoals de individualisering, die hadden geleid tot een ondergeschikte
positie van de arbeider, teniet zouden worden gedaan. In de organische
staatsopvatting die toen opgeld deed, hadden maatschappelijke organisaties
hierbij een cruciale rol te spelen.a Aan de verzekeringstechnische eisen die bij de
uitvoering van sociale zekerheidswetten gesteld werden, konden de bestaande
organisaties niet voldoen.
Aalberse was voorstander van een grotere uitvoeringsrol voor de bestaande
kassen waarin de arbeiders, althans in de meeste daarvan, een belangrijke
functie vervulden.18 Onderzoek had, zo erkende ook hij, echter aangetoond dat
het particulier initiatief niet in staat was de verplichte arbeidersverzekering op
een goede manier uit te voeren.19
Hij zag net als Talma geen andere mogelijkheid op korte termijn de wettelijke
sociale verzekeringen te realiseren dan door het instellen van organen zoals de
RvA. Zijn ideale uitvoeringsorganisatie zette hij op 22 mei 1912 in de Tweede
Kamer uiteen.b Aalberse vond dat de overheid in de maatschappij een
aanvullende rol moest spelen.c 'De eigenlijke dragers van de [ziekte]verzekering

a

Aalberse verzette zich eind 1913 tegen de suggestie van Troelstra dat de antithese in de politiek zijn langste tijd had gehad
en vervangen zou worden door de tegenstelling conservatief/democratisch. Hij erkende wel de organische staatsleer van de
vrijzinnig-democraten. Gribling, P.J.M. Aalberse, 1871-1948, pp. 273-274. 'Een zware tijd is achter den rug. Een tijd met veel
en velerlei werk. Allereerst in de Kamer. Ik trof een merkwaardige afdeeling: geen sociaal-democraten erin, maar wel dr. Bos
en mr. Tydeman, dus de twee leiders van de vrijzinnige concentratie. (...) Volgens afspraak zou ik ’t debat openen met een
algemeene rede over het optreden van ’t nieuwe ministerie en in verband daarmee over de vrijzinnige concentratie en den
verkiezingsstrijd. (...) Ik hield een rede van ruim 1,5 uur, waar Van Wijnbergen later nog, maar veel scherper dan ik ’t gedaan
had, drie kwartier bijvoegde. ’t Heele debat heeft vier volle dagen geduurd en liep geheel om onze twee speeches. Bij de
repliek had ik een mooi principieel debat met dr. Bos over het wezen der sociale wetgeving in verband met de organische
staats- en maatschappijleer. Daar dr. Bos vlak voor mij sprak, was dit deel van mijn repliek (driekwart uur) geheel
improvisatie. Blijkbaar was ’t nog al goed, want na afloop kwamen zelfs verschillende liberalen me een hand geven en een
compliment maken over ’t heldere, degelijke betoog. Van Wijnbergen was ook goed, maar erg hatelijk en hautain. Dit leidde tot
een heftig incident met mr. Tydeman, waarbij Van Wijnbergen het gelijk geheel aan zijn zijde had. Daarom vond ik ’t jammer
dat hij zoo onnoodig hatelijk was. Dit heeft aan ons debat meer kwaad dan goed gedaan.' Dagboeken van P.J.M. Aalberse
1891-1947, (Den Haag 2006), Dagboek Aalberse, deel 5, 26 oktober 1913. 'Bij de begrootingsdebatten heb ik driemaal het
woord gevoerd. Primo bij de algemeene beschouwingen een principieele redevoering over de organische staats- en
maatschappijleer. Mijn doel was aan te toonen dat de Vrijzinnig-Democraten weer op den terugweg waren van het liberale
politieke systeem. Dit onderwerp was wel pikant, omdat èn mr. Cort van der Linden, de premier, èn mr. Treub, de nieuwe
minister van Landbouw, de grootste verdedigers van de organische staatsleer geweest zijn. Ik kon hun getuigenissen aanhalen
en daardoor de Vrijzinnig-Democraten voor het dilemma plaatsen: òf het concentratieprogram òf deze twee voormannen te
verloochenen. Ze voelden blijkbaar goed, dat deze stoot aankwam. Mr. Cort van der Linden verklaarde dat veel van wat ik
gezegd had, hem zeer sympathiek was.' Ibidem, 13 maart 1914.
b
Aalberse was verguld met de complimenten die hij over zijn kamerredes over de sociale zekerheid kreeg. In zijn dagboek
haalde hij Troelstra aan die de kamerleden Rutgers, Treub en Aalberse prees voor de manier waarop zij hun stelsels
verdedigden. Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947, (Den Haag 2006), Dagboek Aalberse, deel 5, 27 oktober 1912. Op 20
september 1913 schreef hij. 'In de begrootings-commissie ben ik aangenomen als rapporteur voor hoofdstuk X (landbouw,
nijverheid en handel) 't is een aardige erkenning dat ik op 't gebied der sociale wetgeving toch iets gepresteerd heb in de
Kamer. (...) Over Treub's plannen betreffende de sociale verzekering heb ik een artikel geschreven in 't Katholiek Sociaal
Weekblad van vandaag.' De sociaal-democratische krant Het Volk was minder verguld met de rede van Aalberse waaruit bleek
dat hij bij zijn steun voor het wetsontwerp van Talma, de belangen van de arbeiders en de kleine zelfstandigen uit het oog had
verloren. Voor de ethische loontheorie van Aalberse had de krant geen goed woord over. Het kapitalistische stelsel kon niet,
zoals Aalberse poogde, tegelijk gekritiseerd en in stand gehouden worden. Het Volk vond het vreemd dat Aalberse niet was
ingegaan op het streven van Talma om door zijn RvA-stelsel de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie van de arbeid te
realiseren. Bij de debatten over de Bakkerswet van Talma was Aalberse nog wel zo'n fervent voorstander van die pbo gebleken.
Het Volk, 23 en 25 mei 1912.
c
Aalberse was net als Kuyper en Talma beïnvloed door de ideeën van katholieke sociale denkers zoals de Duitse bisschop W.E.
von Ketteler. Deze denkers wilden een hervorming van de staat 'op christelijke grondslag'. Gribling, pp. 65, 100, 122. Zie ook
H. van den Berg, In vrijheid gebonden. Negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland over geloof, politiek en
moderniteit, (Nijmegen 2005).
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zouden op den duur de beroepsorganisaties moeten zijn via de kassen, die aan
die beroepsorganisaties verbonden zijn.'20 Wel moest de overheid dan zorgen
voor voldoende mogelijkheid tot herverzekering waarbij ook de
Rijksverzekeringsbank een rol zou kunnen spelen. Tevens moest de staat zorgen
voor een strenge controle op uitvoering en uitkeringen en op de soliditeit en het
juiste beheer van de kassen; de staat legde immers de verplichting tot
verzekering op en was daarom ook aansprakelijk voor goed beheer en veilige
belegging van de gelden. Bij het onderzoek van het wetsontwerp Veegens was
volgens diegenen die bevoegd waren daar uitspraken over te doen, gebleken dat
in de praktijk dit doel niet te bereiken zou zijn. Het particulier initiatief bleek niet
in staat de zaak naar behoren te regelen. Hij was het met minister Talma eens
'dat de invoering der verplichte sociale verzekering niet was een daad van
Staatssocialisme maar moest worden opgevat als een maatschappelijke
noodzakelijkheid, als een deel van de taak des Staats, welke de
rechtsbescherming omvat en als een noodzakelijk gebleken aanvulling van het in
gebreke gebleven en onmachtig gebleken particulier initiatief'.21
Net als Talma en diens voorgangers constateerde hij dat de maatschappelijke
initiatieven op dat moment onvoldoende waren. Zonder ingrijpen zou zijn ideaal
pas in 1930 verwezenlijkt kunnen worden en hij wilde de arbeiders niet zo lang
op een verbetering van hun lot laten wachten. 'Politiek is de kunst van het
praktisch bereikbare.'22 Hij wees erop dat er al sinds 1891 over het, zoals
Tydeman het genoemd had, 'vierledig stel van sociale verzekeringswetten naar
Duitsch model', gesproken werd.23
Aalberse was ertegen dat de kleine ongevallen onder de ZW zouden vallen. Dit
zou tot gevolg hebben dat de arbeiders zouden moeten gaan betalen voor iets
dat ze voor die tijd kregen (bij de OW betaalden de werkgevers de hele premie,
bij de ZW moesten de arbeiders de helft meebetalen). Zijn tweede bezwaar gold
de onderlinges die op vrijwillige basis de land- en tuinbouwongevallen
verzekerden. Die zouden door het onderbrengen van de kleine ongevallen onder
de ZW 'ten doode opgeschreven' zijn.24 In een overleg met Talma wist Aalberse
gedaan te krijgen dat onder de ZW alleen die ongevallen zouden worden
verzekerd waarvoor arbeiders niet via de OW danwel via eigen verzekeringen
dekking hadden.25 Aalberse was bovendien voorstander van een wettelijke
regeling van de ziektekosten.
Zijn ambivalentie ten opzichte van de voorstellen van Talma bleek toen er op een
gegeven moment sprake van was dat Talma zou aftreden en dat Aalberse hem
zou opvolgen. 'Gelukkig is dat niet geschied. Voor welk een mer à boire hadde ik
gezeten! Zijn ziekteverzekering overnemen kon ik niet. Als kamerlid ervoor
stemmen, dat gaat, omdat er op 't oogenblik niets beters te verkrijgen is. Maar
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haar als minister voor mijn rekening nemen en verdedigen? Dat had ik niet
gekund.'26
Na de debatten, de indiening van amendementen en onderhandelingen met
Talma stemde hij in 1912 en 1913 in met de Talmawetten.a Tijdens de
behandeling van de Arbeidswet Talma bleek hij voorstander van een herziening
van de wet op de Kamers van Arbeid. Veel kwesties waarover de Tweede Kamer
'bij uitstek ongeschikt is te beslissen', zouden aan gereorganiseerde Kamers
kunnen worden overgelaten.27

a

In september 1919 erkende Aalberse bij de behandeling van de wijziging van de IW in de Tweede Kamer dat hij tegen de
opzet van de organisatie van de Talma-wetten 'werkelijk ernstige bezwaren' had. Vandaar dat hij op dat moment werkte aan
een herziening van de organisatie van alle sociale zekerheidswetten. HTK, 1918-1919, p. 3070. Zie ook HTK, 1911-1912, p.
2419 en Gribling, P.J.M. Aalberse, 1871-1948, p. 353.
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