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Nu het tijdstip nadert, waarop mijn academische studiën
zullen beëindigd zijn, gevoel ik behoefte om allereerst God te
danken, dat Hij daartoe de weg heeft geopend.
Niet in de laatste plaats wil ik hier mijn groote erkentelijkheid betuigen jegens mijn ouders, aan wie ik zoo heel veel te
danken heb. Dat ik na beëindiging van mijn militaire dienst door
hen in de gelegenheid werd gesteld om deze, reeds voor dien
begonnen, studie voort te zetten, zal ik niet licht vergeten.
Ook op deze plaats zij mijn verloofde dank gebracht voor
alle hulp bij het voorbereidend en corrigeerend werk betoond.
Den Hoogleeraren der Vrije Universiteit, wier colleges ik
mocht bijwonen, breng ik dank voor hun vaak instrueerend en
vormgevend onderwijs.
Wees er van overtuigd. Hooggeleerde Diepenhorst, Hooggeachte Promotor, dat de omgang met U, vooral na mijn doctoraal examen, niet zonder invloed is gebleven.
Dat Gij mij op dit onderwerp attent hebt gemaakt en bij de
bearbeiding in veel opzichten hebt willen helpen, is een oorzaak
van groote vreugde geweest.
Nu ik, sinds eenige jaren, niet meer dagelijks in aanraking
kom met de Vrije Universiteit, begin ik steeds meer te beseffen
de groote waarde, die het onderwijs aan die Universiteit voor
mij gehad heeft.
Vivat, crescat, floreat Universitas Libera Reformata nostra.
Ad maiorem gloriam Dei!
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HOOFDSTUK I.
INLEIDING.
De periode 1901—1913 behoort tot een van de belangrijkste
tijdperken uit onze geschiedenis. Belangrijk vooral op sociaal
gebied. Het was het tijdvak, waarin de arbeidende stand zich
meer en meer bewust werd van zijn recht en van zijn macht. Aan
die bewustwording hebben velen meegewerkt. Mannen van links
en van rechts traden in het strijdperk voor de arbeidersklasse.
Christenen en niet-Christenen ontmoetten ze daarbij als tegenstanders. De voorvechters uit de verschillende kampen bestreden
ook elkaar. De heftigste verwijten deden daarbij somwijlen als
argumenten dienst. En intusschen klonk steeds luiden de roep
om recht, om erkenning van de waarde van de arbeid.
Vooral Tdlma was het, die deze roep deed uitgaan. Hij was
de spreekbuis van rechts, onvermoeid te velde trekkend voor de
strijd om het recht van de arbeidende stand. Als predikant een
pracht leerschool doorloopen hebbende, ontplooide hij zijn gaven
eerst als lid der Tweede Kamer onder de Ministeries-Kwi/per en
De Meester. Tot volle krachtsinspanning werd hij geroepen als
Minister in het Ministerie-Jïeemsfcer/c. Al zijn gaven en krachten
richtte hij, zooals Dr. Alph. Ariëns het uitdrukte, „op één hoog
ideaal: de ordening der samenleving en in het bijzonder de opbeuring der zwakken en minderbedeelden naar den eisch van het
Christelijk beginsel."^)
Talma's arbeid als zoodanig willen we bezien. Na een overzicht van zijn leven in dit hoofdstuk, volgt als tweede: Talma
en de sociale beweging. In het derde hoofdstuk komt Talma's
sociale wetgeving aan de orde, waarvan de verzekeringsontwerpen in het vierde hoofdstuk een plaats zullen vinden, waarna nog
eenige slotbeschouwingen zullen volgen in het laatste hoofdstuk.
De 17de Februari 1864 wordt Aritiiis Sybrandus Talma te
Angeren in de Betuwe, niet ver van Nijmegen, als zoon van den
Nederlandsch Hervormden predikant aldaar, geboren.
Aanvankelijk trekt hem, evenals Kuyper en Schaepman,
het zeemansleven aan. Toch gaat hij, na beëindiging van zijn
gymnasiale studiën, in 1882 naar Utrecht om zich daar als theo-
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logisch student te laten inschrijven. O.a. zijn hier G. F. Haspels,
J. H. Gerritsen, G. J. A. Jonker zijn studievrienden.
Veel boekenwijsheid doet hij in zijn 5-jarige studie aan de
Academie op. Vooral Valeton noemt hij later met eere onder zijn
leermeesters. Toch blijft zijn belangstelling ook hier niet beperkt
tot de enge kring van theologische studiën. Op aanraden van
juristen volgt hij de juridische colleges van Prof. d'Aulnis de
Bourouill. Van hem aanvaardt hij gemakkelijk een theoretische
bestrijding van het Marxistisch socialisme. Maar als jong predikant met het leven in aanraking komend, blijkt hij wel veel
theoretische keimis te bezitten, maar desalniettemin voelt hij zich
als een blinde in de maatschappij, waar van alle kanten de sociale
vragen op den onervaren dominee afkomen. In plaats van leiding
te kunnen geven, kan hij vaak geen uitweg vinden, wanneer men
hem om raad vraagt.
De theologisch candidaat Talma neemt een beroep naar
het ZuidhoUandsche plaatsje Heinenoord aan. De 29ste Januari
1888 betrekt hij hier de pastorie. Vooraf was hij in het huwelijk
getreden met Mej. N. van Schaardenburg, een dochter van den
bekenden voorman van de Christelijke Patroonsvereeniging
„Boaz", die in Dordrecht een rijstpelmolen bezat.
Door zijn schoonvader komt Talma in aanraking met de
Christelijk sociale beweging. Hij is het die den jongen predikant aanraadt het Christelijk Sociaal Congres van 1891 bij te
wonen. Hij introduceert hem op vergaderingen van de Christelijke Patroonsvereeniging „Boaz".
De jaren van 1888—1891 te Heinenoord gaan niet zonder
vrucht voorbij. Hier komt Talma in aanraking met de nooden
van het platteland. Tal van malen getuigt hij in latere redevoeringen, zoowel in als buiten het parlement, van de ervaringen daar opgedaan. In alle opzichten leeft hij met zijn gemeente
mee. Hij vergeet de zieken niet, zelfs niet de verst afwonenden.
De overblijvende vrije tijd wordt benut voor studie; in het
bijzonder de geschriften van de Engelsche Christensocialisten
worden doorgewerkt. Als hij dan ook, na zijn aanvankelijke
bezwaren tegen de grondslag van het Christelijk Sociaal Congres
door lezing van Kuyper's „Ons Program" overwonnen te hebben, in Amsterdam dit congres bijwoont, blijkt, dat hij dieper
studie van sociale vraagstukken gemaakt heeft dan de meeste
andere bezoekers van, dit congres. Weinig spreekt hij er. Aan
de discussies neemt hij bijkans niet deel. Des te meer luistert hij.
Tot verdieping van zijn kijk op het leven en de opvattingen over
sociale aangelegenheden in Christelijke kring, heeft dit congres
veel bijgedragen.
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Vooral de ontmoetingen met een jong schildersgezel in 1888
te Den Haag hadden Talma tot nadenken gebracht. Tegen de
feiten en theorieën, waarmede deze jonge felle socialist hem
te lijf gaat, kan Talma niets inbrengen. Lang blijft de vraag:
„Meent gij een herder te kunnen zijn van uwe gemeente, als gij
niets weet van hetgeen het leven van die menschen vaak zoo
bitter maakt, van hun zorgen die hun week vervullen, en die ze
's Zondags meenemen, als ze bij u in de kerk zitten ?"2) in zijn
ooren naklinken.
Intusschen vertrekt Talma in 1891 naar Vlissingen, waar
hij meer met de industrie-arbeiders in aanraking komt.
Langzamerhand wordt hij in wijder kring bekend.
Over het Chr. Soc. Congres verschijnt een uitvoerig verslag
van zijn hand in „Bouwsteenen", een tijdschrift voor inwendige
zending, onder redactie van Dr. Heldring.
In Vlissingen treedt hij toe tot Patrimonium en tot de
Antirevolutionnaire Partij. Hiermede toonde hij groote zelfstandigheid te bezitten. Was niet in 1890 de Chr. Nationale
Werkmansbond opgericht ? Had deze niet als doel o.m. het aankweeken van liefde voor de Nederlandsch Hervormde Kerk?
Had niet de Synode dier kerk de Werkmansbond officieel aanbevolen? Was niet Dr. Kuyper, de man van de Doleantie van
1886, de leider der A.R. ? Ondanks dat alles wordt Talma in 1891
buitengewoon lid der afdeeling Vlissingen van Patrimonium en
later lid van de commissie van advies. In verschillende redevoeringen wijst hij de kerkelijke splitsing van de werkmansbonden af. 3)
Nog grooter beroering wekt Talma's optreden in 1894 te
Dordrecht ter verdediging van de candidatuur-Kuyper. De strijd
om de Kieswet-Tafc is in volle gang. De gloedvolle, later in druk
uitgegeven, rede: „Mammonkiesrecht of Mannenkiesrecht" is
een welsprekend getuigenis voor de rechten der arbeiders ook
in het staatkundig leven. Ook de politieke strijd is voor Talma
een onderdeel van zijn strijd voor het recht van de arbeidende
stand. De sociale kwestie is niet op te lossen met barmhartig- i
heid. Het gaat allereerst om de fundeering van de rechtspositie v
van den arbeider. Dat is Talma's levensstrijd geweest.
Daarnaast wordt het practische sociale werk niet vergeten.
Inzonderheid te Arnhem, waar hij in 1895 zijn intrede doet,
vindt hij gelegenheid om zijn gaven op dit gebied te ontplooien.
Speciaal de Middernachtzending heeft hier zijn aandacht.
Tezamen met J. N. van Munster treedt hij tallooze malen voor
vak- en werkliedenvereenigingen en in cursusvergaderingen op.
Aan het nachtelijk posten neemt Talma geregeld deel. In 1896
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in het bestuur der afdeeling Arnhem der M.Z.V. gekomen, wordt
hij later voorzitter. Dank zij zijn strijd wordt te Arnhem de
verordening op de bordeelen in 1901 vervangen door een, die
alle eischen van critiek kan doorstaan.*)
Het tehuis voor dak- en werkloozen „Welkom" krijgt zijn
steun.
Ook de drankbestrijding heeft zijn belangstelling. Op verschillende congressen van geheelonthouders treedt hij op. Over
„Arbeidersorganisatie en drankbestrijding" spreekt Talma op
het 2de Nationaal Congres voor Grcheelonthouding, 23 en 24 Mei
1899 te Amsterdam gehouden.5) Hier spreekt hij het uit, dat
„zij die ijveren voor de arbeidersorganisatie en die het alcoholisme bestrijden, eikaars bondgenooten zijn, omdat zij ieder op hun
wijze en met eigen doel bezig zijn aan den eenen grooten arbeid,
verheffing van den kring der loonarbeiders. Drankbestrijding
kan medehelpen om meer stoffelijke middelen voor de arbeidersbeweging te vinden. Alcohol ondermijnt de zedelijke weerstandskracht van het volk." Talma dringt er op aan te zorgen, dat
overal lokalen komen, waarbij de drankverleiding geweerd is.
Hulp hierbij van de gemeentelijke overheid zal hij gaarne aanvaarden. Later als Kamerlid wordt hij voorzitter van de Commissie van Rapporteurs over het ontwerp-Kwi/per tot herziening
van de Drankwet. De zoo ingewikkelde technische materie
beheerscht hij volkomen. Van een algeheel verbod is hij geen
verdediger.6) Als voorstander van plaatselijke keuze wil hij de
beslissing daarover aan de gemeenteraden overlaten. Als Minister is hij eerelid en spreker op het 1ste Chr. Congres tegen
Alcoholisme in 1909 en op het 2de Congres in 1913 gehouden.
Het ,,dragen van elkanders lasten" is beide malen het thema
van Talma's rede. 7)
Het belangrijke 13de Internationale Congres tegen het Alcoholisme, dat in het Kurhaus te Scheveningen van 11—16 Sept.
1911 gehouden werd, ziet den dan reeds zoo uitermate druk
bezetten Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Talma,
als zijn president, niet om daar alleen de openingszitting te
presideeren, maar om geregeld bijkans alle bijeenkomsten te
leiden. Wel een bewijs, dat de geheelonthoudersbeweging hem
na aan het hart lag. In zijn openingsrede verklaart hij dan ook:
„Autrefois lorsque je disposals un peu plus librement de mon
temps, j'ai consacré volontiers mes forces et mes loisirs au service comme simple soldat dans l'armée qui s'est formée pour la
lutte contre l'alcoholisme, et je considère que s'est un privilege
de présider aujourd'hui a un conseil qui réunit les généraux et
les officiers de cette armee, d'entendre Ie compte-rendu de ses
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faits et gestes et d'assister a la preparation d'une nouvelle
campagne.''^)
In Patrimonium neemt hij langzamerhand een vooraanstaande plaats in, vooral wordt zijn invloed grooter als hij sinds
de benoeming in 1898 tot lid der redactie van het orgaan van
het verbond, geregeld hierin zijn zienswijze over verschillende
vraagstukken van de arbeidersbeweging kan uiteenzetten.
Reeds in 1897 was hij aangezocht om de candidatuur voor
een Kamerzetel te aanvaarden. Toen kon hij zich echter nog niet
losmaken van zijn geliefd predikambt. In 1901 kan hij zich echter
niet meer onttrekken aan de op hem uitgeoefende druk. Verschillende vrienden hielden hem de consequenties van zijn optreden voor. Hij voelt, dat hij nu niet langer de verantwoordelijkheid
kan afwijzen. In Weststellingwerf en in Tietjerksteradeel wordt
hij candidaat gesteld. In het eerste district treedt hij tegenover
Van der Zwaag en in het tweede tegenover P. J. Troelstra in het
krijt. Op zijn fiets trekt Talma door het arme Friesche land,
overal sprekend, debatteerend. Tegelijk doet hij veel kennis op
van de toestanden op het platteland, speciaal betreffende de
ziekenverzorging. Later als Minister bij de verdediging van zijn
ontwerp-Ziektewet zal hij hiervan profijt trekken. In Tietjerksteradeel wordt Talma reeds bij eerste stemming gekozen met
3025 stemmen. De sociaaldemocratische leider heeft 1247 stemmen weten te verkrijgen, terwijl de unieliberale candidaat 1174
stemmen op zich uitgebracht ziet. Ook in Weststellingwerf is
Talma's stemmencijfer zeer goed: 1169 tegen 1242 op Van der
Zwaag. Bij de herstemming wordt deze gekozen met 1984 stemmen tegen 1545 op Talma.
Een belangrijke overwinning is hiermede op de sociaaldemocraten behaald. ,,De klap van den val van Troelstra in
Tietjerksteradeel kwam hard aan", verklaart Vliegen in zijn
„Die onze kracht ontwaken deed", deel I (blz. 426). Schaper
noemt in zijn ,,Een halve eeuw van strijd", deel II, blz. 142,
Ds. Talma ,,een gevaarlijke tegencandidaat wegens zijn populariteit als christelijk voorstander van sociale hervormingen".
Troelstra zelf laat zich in zijn Gedenkschriften, deel II,
Groei, blz. 227, o.m. als volgt uit over deze verkiezing: ,,Mij
bracht 1901 buiten de Kamer. Tot mijn nederlaag in het district
Tietjerksteradeel heeft in de eerste plaats bijgedragen de verandering van het anti-revolutionnaire verkiezingsprogram, waaruit de protectie, die mij in 1897 een machtig wapen in handen
gegeven had, vervallen was.
Bovendien was voor de A.R., in plaats van den onderwijzer
De Vries, Ds. Talma candidaat, een bekwaam man en een sym11

pathiek spreker, die zich in zijn redevoeringen aandiende als
verdediger van de arbeidersbelangen èn van de christelijke
beginselen. De Hogerhuis-zaaik had de burgerij en vele kleine
boeren in het district zeer te mijnen nadeele beïnvloed. Bovendien waren de leiders van onze beweging in Tietjerksteradeel
niet buitengewoon actief geweest."
Als een zware nederlaag werd Talma's verkiezing door de
sociaal-democraten gevoeld.
Het afscheid van zijn ambtelijk werk in Arnhem valt Talma
erg zwaar. Zijn herderlijke arbeid is hem lief geworden.
Hij had gehoopt thans meer tijd te kunnen vinden voor de
arbeidersbeweging. Al spoedig nemen echter de parlementaire
werkzaamheden hem geheel in beslag. Ook in het parlement
neemt hij reeds dadelijk een vooraanstaande plaats in. Vanzelfsprekend hebben de sociale aangelegenheden in de eerste plaats
zijn aandacht. Merkwaardigerwijs handelt zijn eerste redevoering echter niet over een sociaal onderwerp, noch over een
kwestie van algemeene politiek. Het is bij de algemeene beraadslagingen over Hfdst. V m (Oorlog) der Staatsbegrooting 1902,
op 16 Dec. 1901, dat Talma zijn maidenspeech in de Kamer
houdt. Naar aanleiding van opmerkingen van de leden Melchers
en Van der Zwaag over het verband tusschen godsdienst en
oorlog spreekt hij. Het verkeerd gebruik van teksten als: „Gij
zult den booze niet wederstaan" wordt afgewezen. „Het was bij
de behandeling van de eerste staatsbegrooting onder het ministerie-Kuyper, in een avondvergadering als het ons wel heugt,
dat een van de nieuwelingen in de Tweede Kamer, een nog jong
uitziend man, van kloeke lengte en donker Romeinsch aspect,
zijn maidenspeech hield. Hij sprak voor de vuist, eerst langzaam
en naar het scheen niet zonder eenigen beginnersschroom, maar
weldra met de zekerheid, de redekracht en 't rustige zelfvertrouwen die men uit sterke overtuiging put en die omgeving
en omstandigheden doen vergeten. Hij hield een oorlogsrede,
een rede over oorlog en een rede vol van oorlog, een rede vol
van zware agressie tegen de socialisten, een rede mokerend van
stemgeluid en dreunend van geweldigheid, als een oorlogstrein
die davert over een kasseideweg. Jupiter tonans — heette hem
eenige jaren later Prof. v. d. Vlugt. Maar zij, die toen voor het
eerst dien nieuwen afgevaardigde hoorden, waren 't in elk geval
er over eens, dat daar een geboren redenaar had gesproken",
aldus C. K. Elout. (De Heeren in Den Haag, 2de reeks, pg. 18.)
Over tal van onderwerpen voert hij het woord. Met Schaper en
V. d. Vlugt en anderen houdt hij hoogstaande discussies over de
beteekenis van het Christendom ook voor het staatkundig
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leven. „Als Kamerlid placht hij den politieken strijd nooit te
vermijden, integendeel: dien op te zoeken. Politieke munt uit
een geval te slaan, 't zij groote of ook kleine, te zoeken wat den
tegenstander deren en zijn eigen fractie eeren kon, te wonden
op gevaar van zelf gewond te worden, uit te vallen en een uitval af te weren — 't scheen voor dezen oorlogsdominee soms
wezenlijk een lust. Redevoerend of in ruste, waar hij was daar
wist of giste men de politiek." {Elout, t.a.p. blz. 22.) Sindsdien
neemt hij een vooraanstaande plaats in de Kamer in. Hij wordt
lid van de enquête-commissie, die de arbeidsvoorwaarden van
het spoorwegpersoneel aan een onderzoek heeft te onderwerpen.
Onder het Ministerie-De Meester ziet hij zich benoemd tot voorzitter van de Staatscommissie voor het Tramwegpersoneel. Van
de Commissie van Rapporteurs voor de herziening van de
Drankwet is hij eveneens voorzitter, evenzoo van de Commissie
van Rapporteurs voor de wijziging der LageronderwijswetKuyper. Bij de behandeling van het arbeidscontract werkt Talma
als lid der Commissie van Rapporteurs nauw samen met
Drucker. Ook met de andere vooruitstrevende mannen van links
was de samenwerking doorgaans hartelijk.
Op verschillende redevoeringen komen we hierna terug. Ze zijn
van belang, vaak ook voor het hedendaagsch staatkundig leven.
De erkenning van de Vrije Universiteit wordt door hem onder
Kuyper verdedigd, hoewel hij die inrichting niet ten volle de zijne
kan noemen.9) Hij wijst er tegenover Prof. v. d. Vlugt op, dat ook
bij de openbare universiteiten de benoeming der professoren van
bepaalde modaliteiten afhankelijk is, dat ook daar bij 't zoeken
van een hoogleeraar niet alleen gelet wordt op zijn wetenschappelijke kennis, maar tegelijkertijd op de beginselen, die hij bij
zijn wetenschappelijk onderzoek huldigt. „Ik herinner mij levendig", zegt Talma, „dat toen wij de academie verlieten, wij volledig
zelfstandig waren, maar aan de wetenschap ontbrak heel wat,
omdat er te veel ontbrak aan vorming. Met het oog op de
vorming der studenten, heb ik het optreden van bijzondere
universiteiten met groote blijdschap gezien. Ze zijn een eerbiedwaardige poging om in deze leemte te voorzien." Verder juicht
hij de mogeüjkheid van het stichten van bijzondere leerstoelen
aan openbare universiteiten toe. De stelling, dat de rijksuniversiteiten in Nederland het rechtmatig eigendom van het rationalisme zijn, wil hij geenszins tot de zijne maken. De openbare
universiteiten hebben een overwegend belang uit een nationaal
oogpunt. Het kan niet onverschillig zijn hoe zij voortbestaan.
Door de bijzondere leerstoelen ontstaat de mogelijkheid de theologische faculteit te herstellen.
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Meestal echter spreekt hij over de belangen van de arbeidende stand: zoo voert hij het woord over onderwijs in alle
geledingen, drankvraagstuk (zoo wil hij b.v, dat de overheid een
alteram tantum zal verleenen, telkens wanneer van particuliere
zijde voor de verpleging van drankzuchtigen gelden worden
bijeengebracht) 10), loonregelingen, postenorders, arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel, arbeidscontract, enz. Steeds
weer blijkt zijn sociaal gevoel, zijn sterk meeleven met de nooden
van de arbeidende bevolking, zijn opkomen voor het recht.
Kenmerkend voor zijn gedrag is de redevoering, die hij houdt bij
de behandeling van de wijziging der Gemeentewet. Aan de orde
komt een amendement om de mogelijk te openen de vrouw tot
burgemeester te benoemen. Talma is tegen dit amendement.
Maar toch merkt hij op: „Zoodra het er op aankomt een grens
te trekken tusschen wat men vrouwelijke arbeid vindt, en wat
men als zoodanig niet wil erkennen, is het merkwaardig op te
merken, hoe geheel andere grenslijn geldt bij het ruwe, harde en
slecht betaalde werk, als bij gemakkelijke rustige baantjes. Hoeveel zware ruwe arbeid is er, waaraan de vrouw in Nederland
mag deelnemen! Waarom haar dan uitgesloten van den kalmen
arbeid, die toch eigenlijk veel meer een huiselijk karakter
draagt ?"ii)
Zoodra hij maar ziet dat de loonarbeider onrecht aangedaan
wordt, komt lüj in vuur.
Bij de verkiezingen in 1905 is hij zeer actief. Stad en land
trekt hij door om een aanblijven van het Kabinet-iüTMi/per mogelijk
te maken. De verkiezingen vallen echter ong^imstig uit. Talma
zelf wordt in zijn district herkozen. Het Ministerie-De Meester,
gevormd door Goeman Borgesius, treedt op. Kuyper blijft buiten
de Kamer. Heemskerk en Talma worden de leidende fig^en van
de antirevolutionnaire Kamerclub. Vooral het defensiebeleid
komt op de voorgrond te staan. Talma weert zich geducht. Verschillende moties dient hij in. Het bouwen van een pantserschip
voor de verdediging van de koloniën en aanschaffing van torpedomateriaal voor de verdediging van het Rijk in Europa acht
hij de voorrang te verdienen boven de aanbouw van een pantserschip voor de dienst in Europa.12) De regeering geeft aan deze
wensch gehoor.
Minister Staal wordt fel bestreden. Talma verklaart, dat de
Minister ondergraven heeft het vertrouwen in het legerbeheer en
in de legertoestanden bij breede kringen van het Nederlandsche
volk.13)

Bij motie vraagt hij de instelling van een staatscommissie
om een onderzoek in te stellen tot het herstel van het vertrouwen
14

van het volk in 's lands weerbaarheid en tot bevestiging van de
overtuiging omtrent de noodzakelijkheid van de geldelijke en
persoonlijke lasten voor de verdediging op het volk gelegd, i*)
Dit alles leidt tot de verwerping van de oorlogsbegrooting
in de nacht, die in de parlementaire geschiedenis bekend staat
als de „nacht van Staal".
Na een kabinetscrisis wordt Van Rappard Minister van
Oorlog. Van een krachtige regeering is geen sprake meer. In
het centrum der discussies blijven de defensie-aangelegenheden
staan. Talma wordt voorzitter van de Commissie van Rapporteurs over Hoofdstuk VIII van de Staatsbegrooting-1908. Veel
bezwaren brengen Heemskerk en Duymaer van Twist tegen Van
Rappard's begrooting in. Deze wordt tot verrassing van allen
verworpen. Oorzaak van deze verbazing was onder meer een
gebrek aan overleg tusschen de verschillende partijen ter rechterzijde. Het kabinet neemt zijn ontslag.
De leider der oppositie in de Kamer, Heemskerk, ziet zich
met de kabinetsformatie belast.
Talma wordt aangezocht om als Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel in het Kabinet-Heewsfeerfc op te treden.
Voor dit departement, waaronder de afdeeling Arbeid ressorteerde, was hij de aangewezen man ter rechterzijde.
Het enthousiasme waarmee de nieuwe Minister in de
kringen der Christelijke arbeiders begroet werd, was groot.
„De afdeeling Arbeid, die onder zijn departement ressorteert,
al wordt ze in den titel niet genoemd, vraagt dagelijks weer de
volle kracht van een man. Onze tijd staat in het teeken van de
sociale wetgeving. Van onzen Talma, wiens onvermoeid werken
we kennen, en wiens ernstig meeleven met de nooden van ons
volk, vooral van ons arbeidende volk, zoo menigmaal uitkwam,
verwachten we veel", aldus het nummer van „Patrimonium"
van 13 Febraari 1908.
Een ministerie van rechts, zonder Kuyper, wordt gevormd.
Het blijven van Kuyper buiten de Kamer wreekt zich nu. Een
geschikte gelegenheid om weer Kamerlid te worden, was er
geweest toen in 1907 het district Sneek door het overlijden van
den heer Okma vrij kwam. Aan de drang van Heemskerk en
Talma om de candidatuur te aanvaarden geeft hij echter geen
gehoor. Veel misverstanden zijn het gevolg geweest van deze
scheiding tusschen den leider der Antirevolutionnaire Partij en
de antirevolutionnaire Kamerfractie. Felle verwijten heeft
het nieuwe kabinet moeten hooren van den ouden leider, die
het Kabinet-De Meester had willen „laten uitzieken". We laten
verder de kwesties rusten, die zich om deze kabinetsvorming
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groepeerden. Ze vallen buiten de door ons gestelde taak. Hoe
het zij, vooral na de „lintjeszaak" was een opnieuw optreden
van Kuyper als Minister onmogelijk.
Groot waren de verwachtingen, die men van Talma had.
Niet minder groot waren zijn eigen idealen: thans bood
zich de gelegenheid om in daden om te zetten, wat hij jarenlang
gepropageerd had. Hard heeft hij als minister gewerkt, harder
dan schier elk ander. Veel tegenstand was er te overwinnen.
Veel teleurstelling is zijn deel geworden. Fel is hij bestreden,
en dat niet alleen door tegenstanders. De conservatieve elementen ter rechterzijde bestookten hem heftig. Was het in het parlement Van Idsinga, dien hij telkens weer onder zijn tegenstanders aantrof, buiten de Kamer was het voomamehjk Prof. Fabius
die tegen de beginselen van Talma waarschuwde. Grondwettige
bezwaren werden tal van malen tegen het door hem voorgestelde
ingebracht. Staatssocialisme, bureaucratisme waren de woorden, waarmede men hem bestreed.
Tot in de finesses was hij thuis in zijn ontwerpen. Speciaal
bij de verzekeringsontwerpen kwam dit uit. Een zeldzame werkkracht spreidde hij ten toon. Onophoudeüjk is tijdens het
Ministerie-HeemsTcerfc^ dank zij de onvermoeide, bedrijvige werkzaamheid van Talma, de sociale wetgeving aan de orde geweest.
Bij zijn overlijden schreef de Hoefijzercorrespondent van het
„Handelsblad", dat Talma zijn talent zonderling genoeg niet het
meest heeft doen uitkomen als Minister van Arbeid, maar als
Minister van Landbouw. „Zijn verdediging van sociale onderwerpen was evenals zijn wettelijke constructie daarvan, niet
zelden te ingewikkeld en onklaar. Hij scheen meer midden in
zulke onderwerpen te staan dan er boven. Maar had hij een
landbouw- of een nijverheids- of een handelsonderwerp te
behandelen, dan was het altijd een lust om te hooren." Niet
ontkend kan worden, dat hij op dit gebied veel gepresteerd heeft.
De tegenwerking die hem bij zijn sociale ontwerpen zoozeer het
werken bemoeilijkte, ontbrak hierbij vrijwel geheel. Zijn verdediging van de Visscherij- en die van de Schepenwet werd
algemeen geroemd. Met zekere weemoed verklaarde hij later in
de Kamer, dat het bij de Boterwet — de eerste wet, die hij te
verdedigen had — nog zoo goed boterde. Zijn Vogelwet verving
de wet van 1880. De onderscheiding tusschen schadelijke en
niet schadelijke vogels wenschte hij opgeheven te zien. De
Octrooiwet wist hij in het „Staatsblad" te krijgen. Voor handel
en industrie waren zijn werkzaamheden talrijk. Het landbouwonderwijs bracht hij tot verdere ontwikkeling. Het staatsmijnbedrijf zag in hem een voortreffelijken pleitbezorger.
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Ondanks dit alles ligt toch de waarde van Talma's werk
op het terrein van de arbeid. Hierdoor steekt hij boven de
gewone Ministers uit.» Had hij niet op dit terrein veel gedaan,
zeker Talma zou bekend staan als een voortreffelijk Minister, die
met eere genoemd kan worden, maar door zijn werken voor de
vrijheid, voor de zelfstandigheid van de arbeidende stand, ook
als Minister, verdient hij een eeresaluut.
Talma's werk voor den arbeider is het onderwerp, waarvoor
in dit geschrift verder de aandacht zal worden gevraagd. Talma's
werk voor die groote massa van loonarbeiders, die vaak rechteloos en broodeloos door het leven gingen. Talma heeft voor hen
gestreden, als predikant, als Kamerlid, als Minister. Niet het
minst als Minister. Te veel heeft hij als zoodanig van zich
gevergd. De oppositie maakte het hem ook niet gemakkelijk.
Toen dan ook in 1913 de verkiezingen voor het Kabinet-Heemskerk ong^unstig uitvielen, trad Talma, oververmoeid van het
werken, af. Een Kamerzetel werd hem niet weer aangeboden.
Trouwens, hij verlangde er ook niet naar. Blij was hij, toen, na
eenige tijd van rust, het kleine Bennebroek hem als predikant
riep. Spoedig daarna brak de wereldoorlog uit. Talma stelde
zich geheel belangeloos voor het veldpredikerschap ter beschikking. Lang heeft hij niet als zoodanig dienst gedaan. In 1915
moest hij rust nemen. Te vroeg hervatte hij de arbeid. Daardoor
stortte hij weer in. In het Diaconessenhuis te Haarlem moest
hij ten slotte opgenomen worden. De 12de Juli 1916 stierf hij
er. Eenige dagen later werd de strijder en werker begraven te
Bennebroek, bij de kerk, waarin hij de laatste jaren gepredikt had.
Sterk leek hij, wanneer men op zijn uiterlijke verschijning
afging. Toch was dit slechts schijn. Hevig transpireerde hij
vaak bij de felle debatten in de Kamer. Het zweet gutste hem
dan van het gelaat. Zelf sprak hij het bij de behandeling van
de Invaliditeitswet in de Kamer uit, dat, toen hij eens een invaliditeitsverzekering voor zichzelf had willen sluiten, hij 30 a 40
procent boven de gewone premie moest betalen, omdat zijn
gezondheid zoo zwak was en zijn longen niet in orde waren.
Gelukkig was het nog wat meegevallen, verklaarde hij.is) Het
„terar dum prosim" is ten volle op hem van toepassing.
Diep betreurd werd de geliefde Talma. Ook zijn tegenstanders schreven vele waardeerende woorden. Bij zijn begrafenis
waren zijn bestrijders uit de Kamer echter niet aanwezig.
Alleen Treub, een van de meest sympathieke leden der linker2ijde, deed van zijn verhindering blijken.
Zoo stierf hij nog betrekkelijk jong. Weinig had men dat
vermoed bij zijn optreden als Minister in 1908. „Hij staat in zijn
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volle levenskracht. Hij heeft bijna een halven menschenleeftijd,
heel een generatieduur nog voor zich", schreef Elout^^) bij de
aanvang van zijn ministerieele loopbaan. Bij zijn zwakke gezondheid heeft hij als Minister te veel van zijn krachten gevergd.
Het gedenkteeken op Talma's graf te Bennebroek, de oude
knielende arbeider en de jonge er naast, zij een symbool. Het
leven gaat voort! De jongere ziet omhoog. Wij moeten voort in
Talma's üjn! De oudere: het gelaat naar beneden, naar de bodem
gekeerd. Het werk van Talma moet niet vergeten worden. Zal
van voortgang in Talma's lijn sprake kunnen zijn, dan moet van
Talma's idealen studie gemaakt worden.
Weinig is over Talma geschreven. Smeenk's boek „Een held
in volle wapenrusting" is het eenige werk aan hem gewijd. Een
groot gedeelte van dit werk is terug te vinden in het bekende
boek „Tien jaren Raden van Arbeid", waarin Smeenk een bijdrage over de sociaal-politieke beginselen van Talma geschreven
heeft.
Weinig ook heeft Talma zelf gepubliceerd. Hij was meer de
redenaar, de debater op volksvergaderingen, de improvisator.
Evenals Kuyper, vertaalde hij een werkje van een buitenlandschen schrijver. Prof. Dr. Ad. Harnack: „De Evangelischsociale roeping in het licht der kerkgeschiedenis", dat hij tevens
van een voorwoord voorzag. Voorts werkte hij mede aan „Bouwsteenen", waarin hij in 1892 een reeds genoemd artikel over het
1ste Christelijk Sociaal Congres en in 1894 een artikel en een
recensie van het boek van Mr. H. Smissaert: „Het aandeel van
den staat in de verzorging der armen" deed verschijnen.
In de jaren 1893, 1894 en 1895 verschenen er op gezette
tijden artikelen van zijn hand in „De Nederlander".
Van 1898—1904 schreef hij vrij geregeld in „Patrimonium",
welks redacteur hij eenige jaren was. De enkele malen herdrukte
brochure „De vrijheid van den arbeidenden stand", is een overdruk van een serie artikelen uit dit blad. Zijn „Mammomkiesrecht of Mannenkiesrecht" en zijn „De Arbeidersbeweging" zijn
weergave van zijn gesproken woord. Voorts was hij tezamen
met Prof. Diepenhorst eenige jaren redacteur van „Christendom en Maatschappij". Bekend is ook zijn artikel in „Stemmen
des Tijds" verschenen over de „Herinneringen uit de levensjaren
van Mr. H. P. G. Quack". (Jg. 1914, pag. 174 e.v.)
De belangrijkste stof voor het begrijpen van Talma's werk
vormen natuurlijk zijn wetsontwerpen, met de daarbij behoo'
rende toelichtingen, zijn redevoeringen in de Kamer als Kamerlid en als Minister.
Buiten beschouwing blijft Talma's werk als Minister voor
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de landbouw, voor de nijverheid en de handel. Als Minister van
Arbeid zullen we hem bestudeeren.
Stilzwijgend gaan we voorbij Talma's werk als predikant.
Groot is zijn invloed als zoodanig geweest op de arbeiders. Velen
bracht hij weer terug tot de Kerk, Ook op menig theologisch
student heeft hij een bijzondere invloed uitgeoefend. Bij zijn
graf liet Ds. Creutzberg gevoelen, hoeveel een groep van jongere
predikanten aan Talma had te danken.i7)
In theologisch opzicht was Talma ethisch. Op de jaarvergadering van Patrimonium, 7 en 8 September 1903 te Utrecht
gehouden, werd zijn ethisch uitgangspunt hem verweten. Talma
antwoordde echter o.m. als volgt: „Indien spreker de overtuiging had, dat Calvinistisch en ethisch een tegenstelling vormde,
zou hij nooit den moed gehad hebben zich op sociaal en
politiek terrein te doen hooren. Maar deze overtuiging heeft
spreker, nu niet over theologie gesproken, dat wat het Calvinisme op sociaal en politiek gebied wil, precies hetzelfde is,
wat hij wil.
Ethisch en Calvinistisch vormen in dien zin géén tegenstellingen. Het ethische zit niet in dogma's, maar in de methode
waartoe men komt. Wat Dr. Kuyper op maatschappelijk gebied
in zijn Stone-lezingen uiteenzet, kan bijna letter voor letter
door een ethisch man worden onderschreven."i»)
In 1904 verklaart Talma in de Tweede Kamer, „dat wij in
Nederland in het Calvinisme de historisch-protestantsche strooming zien, die niet alleen beperkt is tot die beweging, die onder
ons vaak uitsluitend als het Calvinisme wordt beschouwd. Chantepie de la Saussaye heeft er altijd nadruk op gelegd, dat het
Calvinisme historisch de grondvorm is van het Protestantsch
kerkeüjk godsdienstig leven in Nederland, en dat wezeiüijke hervorming, opwekking van dat kerkelijk godsdienstig leven aan
dien historischen grondslag zich moet aansluiten. Dat is, wat
ik meen dat in onzen tijd vaak vergeten wordt, maar dat naar
mijn meening nooit door ons op den achtergrond mag worden
gesteld."i9)
Talma, zij 't ook ethisch in godsdienstig opzicht, voelde zich
Calvinist in staatkundige zin.
In het kort is hiermede de levensgang van dezen man
geschetst.20)
Een rijk leven. Het leven van een man met een ruime blik,
wars van alle bekrompenheid. Rijk aan idealen. Met veel teleurstellingen. Maar met zeer veel zegen voor anderen. Een lichtend
voorbeeld.
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HOOFDSTUK II.
TALMA EN DE SOCIALE BEWEGING.
1. Inleiding.
In het jaar 1899 nam Talma de verdediging van de volgende
stellingen op zich in een vergadering van de Utrechtsche
Studenten Debatingclubi):
I. Het sociale vraagstuk der 19de eeuw is de vraag van
sociale rechtvaardigheid voor den arbeiderskring, die door het
kapitalisme in zijn leven gekrenkt wordt.
II. De sociale hervorming moet ten hoofddoel hebben, dat i
de loonarbeiders een zelfstandige plaats ontvangen in de maatschappij.
m . In die sociale hervorming kan de wetgever niet de
leiding hebben, omdat hij niet bij machte is een recht te handhaven, dat maatschappelijke verhoudingen regelt en dat geen
verband houdt met de wezenlijke kracht der betrokken sociale
factoren.
rv. De sociale hervorming moet zich daarom in de eerste
plaats richten op de versterking van de klasse der loonarbeiders,
moet dus voor alles zich richten op de versterking der arbeidersbeweging.
V. De arbeidersbeweging moet door den wetgever worden
gesteund, zoodat uit de wetgeving worde weggenomen wat haar
zou kunnen belemmeren en in de wetgeving worde opgenomen,
wat in den gang van de maatschappelijke ontwikkeling beschouwd
moet worden als de normale verhouding der sociale factoren.
VI. De roeping der gestudeerde standen is de arbeiders te
steunen in de beweging naar zelfstandigheid. Dit is niet eenzijdige bevoorrechting, maar wettige reactie tegen de eenzydige
bevoorrechting van het kapitaal.
Deze stellingen, die alle met groote meerderheid aangenomen
werden — alleen stelling Hl ondervond eenige tegenstand —
bevatten in nuce het levensprogram van Talma. Zij zijn een
weergave van Talma's levensstrijd. Heel zijn leven heeft hij de
beginselen en de lijn in deze stellingen ontwikkeld, vastgehouden,
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Toen Talma in 1891 tijdens zijn Vlissinger jaren buitengewoon lid van de plaatselijke afdeeling van Patrimonium werd,
was er van arbeidersorganisatie bijkans geen sprake. Het sociale
vraagstuk had nog weinig van zijn scherpte ingeboet. De arbeidswetgeving stond pas aan het begin van haar ontwikkeling. Het
kapitalisme, de toenemende scheiding tusschen patroon en
arbeider, de voortgaande rationalisatie en mechanisatie, de
groote werkloosheid, en zoo vele andere factoren meer, deden
echter steeds luider roepen om een oplossing van al die moeilijkheden, waarin de arbeidende stand verkeerde, deden al sterker
de eisch van sociale gerechtigheid weerklinken.
Ook in Christelijke kring verstond men die roep. Zoo werd
het Ie Chr. Soc. Congres te Amsterdam bijeengeroepen, onder
de magistrale leiding van Dr. A. Kuyper. Maar hoewel men,
volgens Talma, met congressen en resoluties, de sociale kwestie
niet oplost, moet hij, die meent, dat onderlinge bespreking en
voorlichting der publieke opinie in deze zaak niet noodig zouden
zijn, toch wel zich een zonderling beeld gevormd hebben van
eigen kennis en de stand der denkbeelden op sociaal gebied,
gangbaar in alle klassen en rangen van het volk. 2)
Ook was er in Christelijke kring reeds een begin van een
werkliedenorganisatie in Patrimonium, de 10de Januari 1876
ten huize van W. C. Beeremans door de arbeiders Kater en
Poesiat in samenwerking met den patroon Hovy en nog eenige
anderen opgericht. Geeft Smeenk als reden van de oprichting
het verschil van meening, dat Kater over het neutraal onderwijs
had met het bestuur van het in 1871 opgerichte Algemeen
Nederlandsch Werkliedenverbond^), Hagoort komt echter op
grond van de stukken uit de periode, die om Kater's uittreden
ligt, tot de conclusie, dat het hoogtepunt van Kater's bezwaren
lag in het feit, dat het grootste deel der bestuurders van het
A.N.W.V. afkeerig was van samenwerking met de patroons.^)
Het deelnemen van patroon en arbeider aan de oprichting van
Patrimonium kan dan ook als een demonstratie van Kater's
bedoelingen gezien worden.
De denkbeelden in Patrimonium over verschillende maatschappelijke vraagstukken waren allerminst omlijnd. Wat men
niét wilde, daar was men het in het algemeen wel over eens. De
meesten voelden maar bitter weinig voor coöperatie, vakvereeniging, staatsbemoeiïng, e.d. Werkstaking werd vaak afgekeurd.
„Predikanten, onderwijzers, knappe menschen voerden het woord
en gaven den toon aan in Patrimonium", aldus Talma op de jaarvergadering van Patrimonium in 1911.5) De mannen der practijk, die „den dagelijkschen stryd zelf meemaakten", die waren
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het in deze werkliedenorganisatie niet, die stuur en richting
gaven aan de geuite denkbeelden, toen Talma een plaats kreeg
in deze kring.
Het sociale vraagstuk, men zag het wel. Maar velen meenden
in de ontwrichte maatschappij door barmhartigheid, door
naastenliefde weer gezond leven te kunnen brengen.
Daartegenover plaatste Talma steeds weer zijn — en dat is
zijn kracht geweest —: geen barmhartigheid, maar rechtvaardigheid.
Zoo schrijft hij in „Bouwsteenen", naar aanleiding van het
Ie Chr, Soc. Congres: „Voldaan zou ik zijn, indien er ook ala
Vrucht van dit congres onder allen, die het zich een eer rekenen
Christenen te zijn, kwam een heilige ijver om het recht te doen
heerschen in de maatschappelijke verhoudingen, opdat als de
rekening van dit congres opgemaakt wordt, de creditzijde worde
gevuld „nicht mit Resolutionen, sondem mit resolutes: That
und Arbeit" (Stöcker).^)
Later in „Patrimonium" laat hij al luider de eisch van het
recht weerklinken.
Wanneer Dreyfus door de krijgsraad van Rennes veroordeeld wordt, is de verontwaardiging in de wereld groot. Talma
had in de rubriek „Buitenland" zijn lezers week in, week uit
van de gang van zaken op de hoogte gehouden. Naar aanleiding
van dat vonnis schrijft hij: „Toch is er ook iets in, dat goed
doet. De geheele wereld is in beweging geweest, niet over geld,
niet over macht, maar over recht. Heerlijk getuigenis voor de
majesteit van het recht. Al wordt het telkens geschonden, al
meent men telkens het te kunnen missen. Nu toch heeft het,
al is het voor een dag, zich geopenbaard aan den mensch als
het onmisbare in zijn leven.
Dat recht, dat niet ons bezit is, maar onze bescherming, dat
hooge recht van God, dat den enkele dekt in den woedenden
strijd om het bestaan, dat recht is geschonden, en allen, die het
hoorden, hebben het gevoeld, als greep men hun zelf naar de keel.
Daarom is deze ontzettende dag niet verloren voor de
wereld,"7)
Wanneer het kleine Transvaal aangevallen wordt door het
groote Engeland, dan klinkt Talma's stem tegen deze daad aldus
in „Patrimonium": „Wij Hollanders kunnen niet veel voor de
Boeren doen. Laat het gansche volk echter één zijn in de overtuiging, dat de strijd, die daar gestreden moet worden, er een is,
waarin wij betrokken zijn, door de stamverwantschap, zeker
door de geestverwantschap ook, maar niet minder door het
recht, dat bij dezen strijd is betrokken, het recht ook van kleine
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volken om zichzelf te zijn en om zich te handhaven ook tegen
vreemde overmacht, die zich door de geringheid der tegenpartij
tot misbruik van macht zou laten verlokken,"»)
En zoo gaat het Tdlma, ook in de strijd voor den arbeider
allereerst om het recht. „Wie waarlijk de belangen der werklieden wil behartigen, zal wel moeten inzien, dat er onder die
belangen geen hooger en breeder is, dan het recht der werklieden, Wie waarhjk het belang wil, wil ook het recht. "9) En
wanneer „De Nederlander" de stelling poneert, dat men op
grond van de tekst: „Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijns
gerechtigheid" allereerst aan de schoolstrijd en daarna pas aan
de sociale hervorming moet denken, komt Talma daartegen op:
„Het gaat in beide om het recht, voor ons om het recht Gods,
het recht van Gods Koninkrijk,"io)
Als minister verdedigt hij zijn verzekeringsontwerpen met
de stelling, „dat de verhoudingen, die door de overheid beschermd
en in stand gehouden worden voor de burgerij of een deel daarvan, gevolgen hebben, die het rechtsbesef bij de bevolking ondermijnen en daardoor het rechtsleven en daarmede haar eigen
bestaan ondermijnen",ii)
Deze strijd van Talma voor het recht van de arbeidende
stand gaan we nader bezien in het werk, dat hij gedaan heeft in
Patrimonium voor de arbeidersbeweging; in zijn strijd voor het
goed recht van vakvereenigingen en coöperatie; in zijn ijveren
voor het toekennen van kiesrecht aan de arbeiders; in zijn
opkomen voor de waarde van het Christendom ook in het staatkundig leven, het verdedigend tegen liberalen en sociaal-democraten, daarbij de klassenstrijd afwijzende; in zijn vragen om
overheidsbescherming voor de arbeidersbeweging door het geven
van sociale wetgeving; in zijn oproep tot de hoogere standen
om hulp voor den arbeider bij deze rechtsstrijd,
2. Patrimonium.
Patrimonium en Talma, onafscheidelijk waren ze aan elkaar
verbonden. Veel strijd hebben ze samen gestreden, veel verdachtmaking en bestrijding doorgemaakt. Veel hebben ze aan
elkaar te danken. Door en in Patrimonium kwam Talma mear
in aanraking met de arbeiders. Door Talma kwamen Patrimonium's leden tot een beter inzicht in allerlei sociale vragen,
waarover de gedachten vóór Talma's komst in het verbond nog
weinig helder waren. Als Talma later minister is, dan is het
het verbond Patrimonium, dat vergaderingen belegt om zijn
verzekeringsontwerpen te verdedigen en nader bekend te maken,
en het orgaan geeft bykans iedere week een nauwkeurig over24

zicht en verdediging van zijn wetsontwerpen. Vooral de redacteur Smeenk nam menigmaal de strijdbijl voor Talma op.
Welbewust sluit Talma zich niet aan bij de door Dr. De
Visser opgerichte Chr. Nat. Werkmansbond, die o.m. als doel
had de aankweeking van liefde voor de Ned. Herv, Kerk, voor
het Evangelie, voor Vaderland en Vorstenhuis, Moeilijk was
deze keus voor den Hervormden predikant, daar immers de
synode zijner kerk officieel de Werkmansbond aanbeval. Ondanks dat, ziet hij in deze Werkmansbond door zijn doelstelling
een verwarring der terreinen van kerk en maatschappij. Zeker,
van een scheiding tusschen werkliedenvereeniging en Christendom wilde Talma in geen geval weten, maar een vereenzelviging
van kerk en werkliedenvereeniging wees hij evenzoo af. Zoo
verdedigt hij de interkerkelijke vereeniging Patrimonium,
sprekend op het koperen feest van de afdeeling Dordrecht van
het verbond: „De leden zijn hier samen, niet als leden van die of
die kerk, maar als werklieden en wel als zulke werklieden, die
meenen, dat hun Christendom ook iets te maken heeft met hun
werkman-zijn."i2) Zoo voert hij op het Ned. Herv. Kerkelijk
Congres, 1 en 2 November 1895 te Amsterdam gehouden, tegenover Dr. De Visser, die gesproken had over „De organisatie
der arbeiders in verband met de Kerk", aan, dat wij in de kerk
wel ouders en kinderen kennen, zwakken, die vertroost moeten
worden, en sterken, die dragen, maar geen patroons en arbeiders.13) Meermalen voert Talma als redacteur van „Patrimonium" polemieken met Dr. De Visser. Van samenwerking met de
Werkmansbond komt vrijwel niets. Beide vereenigingen richten
eigen vakvereenigingen op. Het Chr, Arbeidssecretariaat ontvangt van de Werkmansbond geen steun, want het was immers
opgericht door Patrimonium! Geen wonder, dat Talma in dit
alles een groot gevaar zag. Een gevaar voor Patrimonium —
immers veel Hervormde leden kwamen er niet, waardoor de
Gereformeerden op tal van plaatsen een groote invloed verkregen —; een gevaar voor de kerk. „Christelijk en kerkelijk is
niet hetzelfde, en alles wat die twee zou vereenzelvigen is schadelijk, zoowel voor de Christelijke beginselen, als voor de Kerk te
wier behoeve het geschiedt." i^)
Talma heeft zijn deel bijgedragen in die strijd voor het door
Kuyper geformuleerde beginsel van souvereiniteit in eigen
kring. Zooals anderen gevochten hebben tegen de kerkelijke
school, tegen kerkeUjke politiek, tegen kerkelijke radiovereenigingen — zoo streed Tdlma tegen kerkelijke werkliedenvereenigingen, aldus een zuivere Calvinistische gedachte tot uitdrukking
brengend.
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Tezamen met P. van Vliet Jr. bracht Talma nieuw leven in
Patrimonium, dat in conservatisme dreigde ten onder te gaan.
Veel tegenstand heeft hij daartoe moeten weerstaan. Al sprekend, debatteerend met tegenstanders als Domela Nieuwenhuis,
Troelstra e.a., schrijvend als redacteur, wist hij langzamerhand
zijn inzichten in Patrimonium ingang te doen vinden. En zoo —
hoewel geen bestuurslid van het verbond — oefende hij groote
invloed uit en werd Patrimonium de bond van Talma. Aldus
heeft hij Patrimonium's ontwikkeling van werkliedenverbond
met vakafdeelingen tot algemeene sociale vereeniging, tot
standsorganisatie met uitgebreide bemoeienis op sociaal gebied
meegemaakt en voor een belangrijk deel geleid.
Baanbrekend waren tal van artikelen van zijn hand in
,,Patrimonium" verschenen. Voor dit perswerk was Talma de
aangewezen man, dank zij zijn diepe studie van de Engelsche
toestanden, waar de vakbeweging reeds tot zoo'n groote bloei
gekomen was, waar de coöperatie wortel geschoten had, en waar
bovendien de Christen-Socialisten, Maurice en Kingsley en anderen, groote invloed door woord en geschrift uitgeoefend hadden.
Persoonlijk stelde Talma zich op de hoogte van de toestanden
in Londen's havens tijdens de groote dokwerkersstaking.
De benoeming tot lid der commissie van redactie van het
orgaan, 28 Juni 1898, en op de jaarvergadering van het verbond
in 1900 tot redacteur — van de 120 uitgebrachte stemmen verkreeg Talma er 109 — was voor Patrimonium zeer gelukkig.
Tal van artikelen verschenen, die niet alleen büjk gaven van
nieuwe,orgineele denkbeelden over verschillende kwestites, maar
die ook nog waarde hebben voor de tegenwoordige tijd, vaak
nóg actueel zijn.
Zooals voor een blad van een werkliedenvereeniging vanzelf
spreekt waren het voornamelijk sociale kwesties, zaken voor het
arbeidersleven van belang, die Talma behandelde.
Het is nu nog interessant om de denkbeelden te lezen, die
Talma had omtrent maatregelen, die aan het schoolverzuim een
einde konden maken.is) Eenerzijds waren er, die hun kinderen
om niet te verdedigen redenen van school hielden, anderzijds
kwamen er ouders voor, die, omdat zij geen geschikt onderwijs
voor hun kinderen in overeenstemming met hun beginselen konden vinden, hen de school lieten verzuimen. Talma vraagt, zeer
terecht, welke maatstaf de regeering toch wel heeft om uit te
maken, wat het minste van verstandelijke vorming is, dat aaïiwezig moet zijn om ouders niet van verwaarloozing te beschuldigen. „Waarom roept de Overheid niet een congres van hygiënisten samen om uit te maken wat de eischen zijn van kinder26

Weeding en kindervoeding; om dan die eischen op te leggen
aan de ouders met bereidverklaring natuurlijk om bij onvermogen der ouders bij te passen?" Aldus trekt hij de consequentie
uit het foutieve standpunt, dat de wetgever zal aanwijzen wat
tot een behoorlijke opvoeding behoort. Schoolverzuim is een
kwaad, Talma erkent het. Toch ziet hij een middel om de in
gebreke zijnde ouders te bereiken, zonder dat de overheid de
opvoeding van alle kinderen gaat reglementeeren. Hij wil daartoe in alle gemeenten raden van onderwijs oprichten, waarin
zitting moeten hebben gekozenen door Overheid en schoolbesturen, door de ouders van de verschillende schoolgaande kinderen,
en door de onderwijzers. Aan deze, aldus samengestelde raad
wil hij het recht geven om, wanneer hij een geval van verwaarloozing ontdekt, bij den kantonrechter een verzoek aanhangig
te maken, dat de betrokken ouders worden verklaard in verzuim
te zijn t.a.v. het onderwijs hunner kinderen. Wanneer deze verklaring zou worden gegeven, zou die raad van onderwijs moeten
worden belast met de zorg voor het onderwijs dier kinderen. Op
deze manier wordt geen inbreuk gemaakt op het onderrecht
dergenen bij wie van geen verwaarloozing sprake is. Daar is
de samenstelling der raden borg voor. Anderzijds kunnen bij
werkelijk verzuim doeltreffende maatregelen getroffen worden.
Voor goed onderwijs heeft Talma steeds gestreden. Denk
slechts aan zijn vragen als Kamerlid om een subsidie voor de
zeevaartschool te VlissingeniG), aan zijn zorg voor verbetering
van het landbouwonderwijs als Minister, Hij zag hierin een
belangrijk middel tot verhooging van het peil van de arbeidende
stand,
3. Opvatting van de arbeid.
Een andere, ook thans nog actueele kwestie, door Talma in
„Patrimonium" behandeld, is de vraag: wat is arbeid?i7)
In het artikel aan deze zaak gewijd, breekt hij totaal met
het denkbeeld van den homo economicus, met de gedachte, dat
arbeid een waar zou zijn gelijk de andere waren, van welke
gedachte een gevolg is, dat de arbeider voor zijn arbeid een loon
krijgt afhankelijk van de vraag, die er naar zijn arbeid is. De
fabrikant heeft geen verplichting meer tegenover den werkman,
wanneer hij eenmaal de prijs voor de koopwaar, het loon, heeft
betaald en daarmede aan zijn deel van het contract, de koopovereenkomst, heeft voldaan. Hiermede wordt het innig verband
tusschen den arbeider en zijn arbeid doorgesneden, de zedelijke
beteekenis van de arbeid geloochend. Aan de andere kant ver27
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liest Talma toch niet de werkelijkheid uit het oog, „Niet de
arbeid eigenlijk is de waar, maar toch wel de arbeidskracht,
die de arbeider stelt ter beschikking van werkgever of van
patroon." „Maar hierbij valle de nadruk op het feit, dat de
arbeidskracht koopwaar is van zeer bijzonder soort." Met de
aankoop van die arbeidskracht is gemoeid het leven van een
mensch. En daarmede hangt samen de vervulling van de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften van menschen. Of, zooals
Talma later bij de behandeling van het arbeidscontract in de
Tweede Kamer zei: „Wanneer een stuk arbeidskracht gehjk is
aan een pond thee of krenten, dan spreekt het vanzelf, dat ik
zeg: wie niet levert, krijgt ook geen betaling. Maar wat levert
de arbeider? Feitelijk levert hij in bijna alle bedrijven voor het
geheele jaar zichzelf,"i^) Talma constateert, dat de hoofdzaak
voor de beoordeeling van de verhouding is, dat de arbeider ten
slotte met zijn persoon verbonden is. En op grond hiervan trekt
hij de gevolgtrekking, dat op den werkgever rust een zedelijke
verantwoordelijkheid, veel uitgestrekter dan op den arbeider
tegenover den werkgever. Daarom mag de patroon bij ziekte
van den arbeider nooit zeggen — immers ziekte is iets, dat tot
het zuiver menschelijke leven van den arbeider behoort —, dat
hij niets meer met hem te maken heeft. Zoo wordt deze opvatting van de arbeid grond voor de verdediging van de verzekering
tegen ziekte en invaliditeit,
Ook bij de bespreking van de vraag of de winkelstand
gehandhaafd moet wordeni») — waarop we nader terugkomen
— is voor Talma uitgangspunt de vraag of die winkelstand werkeiijk arbeid verricht. En dan geeft hij het volgende antwoord
op de vraag, wat arbeid is: „Arbeid is niet zich vermoeien.
Werkelijke arbeid, die zedelijk recht geeft op loon, is alleen die
arbeid, die vrucht draagt voor de gemeenschap. Het doel van
den arbeid ligt niet in het loon, maar in de vrucht van den
arbeid voor anderen. Het loon moet alleen in staat stellen tot
arbeid. Wie voor loon werkt is een slaaf. De arbeid moet zijn
het offer van kracht en toewijding, dat de vrije man brengt in
dienst van anderen."
Zoo komt hij op die andere zijde van de arbeid: arbeid is
dienst voor de gemeenschap. Zoo geeft hij den arbeiders weer
het gevoel van nuttigheid, het gevoel van eigenwaarde. Zoo heft
hij ze op uit hun dagelijksche sleur, en plaatst hun arbeid op
hooger plan: ze werken niet alleen voor zichzelf, maar voor de
gemeenschap, voor anderen. Zoo ziet hij de arbeid, ook de eenvoudigste, als een roeping, die men te vervullen heeft. Zoo bindt
hij den arbeider nauw aan zijn arbeid.
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4. Valcvereenigingen.
Het meest heeft Talma tijdens zijn Patrimonium-periode
geijverd voor het goed recht der vakvereenigingen en voor de
vrijheid van de arbeidende stand. Mede door de actie van Ds.
Sikkel had hij gelegenheid zijn gedachten over dit onderwerp
nader te formuleeren.
Vóór 1890 was er nog geen sprake van Christelijke vakvereenigingen, Wel werden in sommige afdeelingen van Patrimonium vakbelangen besproken en werd opgetreden bij stakingen,
maar hierbij bleef het. Pas de 22ste November 1890 kwam als
onderafdeeling van Patrimonium te Amsterdam een vakafdeeling van Christelijke timmerlieden tot stand.
In het algemeen voelde men niet veel voor dergeUjke aparte
vereenigingen. Lohman, Kuyper en andere voormannen stelden
als ideaal één vakvereeniging — geen splitsing! Algemeene bonden, zooals Patrimonium, hadden wel hun sympathie en steun.
Zoo schreef Kuyper in „De Standaard": „Die belangen (van het
vak nl.) zijn in de bepaalde verhouding, voor allen dezelfde, en
die belangen kunnen dan alleen met hoop op succes tegenover
de veelal strijdige belangen van de patroons verweerd en verdedigd worden, zoo men zich niet splitst, maar als één man
optrekt en een korps vormt. "20)
Talma houdt echter in verschillende redevoeringen voor
afdeelingen van Patrimonium vast aan de eisch van oprichting
van Protestantsche vakvereenigingen. Daarnaast wil hij echter,
dat de verschillende vakvereenigingen federatief samenwerken.
Ja zelfs wil hij trachten de oprichting van een nationale raad te
verwezenlijken.2i)
In de loop van het jaar 1899 verschijnen een viertal artikelen
in „Patrimonium" waarin Talma nader zijn gedachten over de
verhouding tusschen Patrimonium en de vakbeweging uit. In
eigen kring was men 't nog lang niet over de houding t.o.v. de
vakvereeniging eens. Velen hielden nog vast aan de ongedeelde
vakvereeniging. De bespreking op de jaarvergadering van het
verbond en ingezonden stukken in het orgaan deden deze meening blijken. Voor een deel was deze opvatting een gevolg van
de geringe levenskracht en ontwikkeling, die de Christelijke
vakvereenigingen tot nog toe hadden getoond. Talma geeft in
genoemde artikelen aan, dat de arbeidersbeweging in de tweede
helft der 19de eeuw tweeërlei karakter heeft: zij is de beweging
der arbeiders in het algemeen, en zij is vakorganisatie, AI3
algemeene beweging is 't doel 't verkrijgen en verhoogen van de
stoffelijke en zedelijke levensstandaard van de arbeiders, terwijl
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de bedoeling van de vakvereenigingen, als arbeidersbeweging
in industrie en handwerk, is om aan de loonarbeiders in de
voortbrenging betere arbeidsvoorwaarden te verschaffen. Door
het grooter worden der bedrijven, door centralisatie, mechanisatie e.d., is de nauwe aanraking, die vroeger tusschen patroon
en arbeider bestond, verbroken. De arbeider wordt een eenling in
de massa van arbeiders. Bovendien werd de gezel van vroeger,
na verloop van tijd, patroon, thans is het „eens arbeider altijd
arbeider" regel. Zoo wordt, wanneer de arbeider alléén blijft
staan, de invloed op de arbeidsvoorwaarden, die voor hem van
zoo uitermate groot belang zijn, nihil. Vooral wanneer het aanbod van arbeiders groot is en de vraag klein, zal de alleenstaande
arbeider gedwongen worden ook de slechtste arbeidsvoorwaarden aan te nemen. Bovendien zullen ook de goedwillende
patroons in hun willen belemmerd worden door de steeds grooter
wordende concurrentie. Om al deze redenen is vakorganisatie
noodzakelijk. Hierin krijgt de alleenstaande arbeider een middel
om door de macht der eendracht met zijn mede-arbeiders als
gelijkgerechtigde niet alleen in naam, maar ook in feite, met
zijn patroon te kunnen onderhandelen. Daarom zal de vakvereeniging haar doel kunnen bereiken wanneer zij er in slaagt een
collectieve arbeidsovereenkomst met de patroons af te sluiten.22)
Ook Talma is van meening, dat het gewenscht is zooveel
mogelijk alle arbeiders van één vak in één vereeniging te vereenigen, Van uit een oogpunt van organisatie is eenheid een
eerste vereischte. Maar, zegt Talma, een mensch is nog iets meer
dan vakvereenigingsman. Het voorstel tot aansluiting bij algemeene bonden — immers in Engeland was ook geen sprake van
splitsing van organisatie anders dan naar de vakken zelf —
munt uit door eenvoud, dat geeft hij toe. Maar ook, wanneer
enkele bepalingen van statuten e,d. gewijzigd worden — b.v.
wanneer vergaderingen op Zondag verboden worden — ook dan
nog voelt Talma niet voor die algemeene vakvereenigingen. Want
het zit hem in de geheele levensbeschouwing. Hierin is dus een
ontwikkeling van denkbeelden te zien. De oprichting van de Chi".
vakvereenigingen vond allereerst plaats op grond van negatieve redenen: vergadering op Zondag, bestrijding van het Chr.
onderwijs, gebrek aan samenwerking met patroons en dergelijke
meer. Talma gaat nu iets verder: heel de levensbeschouwing,
waaruit de algemeene vakbonden leven, wijst hij af. Die zijn
voornamelijk in socialistische handen. Tweeërlei standpunt is
nu mogelijk: zooveel mogelijk toetreden tot de algemeene bonden om daar de macht der socialisten te breken, óf de organisatie der niet-neutrale vereenigingen versterken. Onvoorwaar30
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1. De overname door Minister Talma van het amendementDuys op art. 357 van het ontwerp-Invaliditeitswet, was niet
in strijd met het karakter van dat ontwerp.
2. Het „patroonsverbod" in het ontwerp-Bakkerswet van
Minister Talma was uit principieele overwegingen niet verwerpelijk.
3. Er bestaat geen tegenstelling tusschen Minister Talma's
plannen met de Raden van Arbeid en de bedrijfsvereenigingen, opgericht op grond van de Ziektewet.
4. Het al of niet lid zijn van ambtenaren van een bepaalde
politieke partij is geen voldoende maatstaf voor de beoordeeling van de betrouwbaarheid der ambtenaren,
5. De griffierechten dienen hooger te zijn al naar mate de
zaak, waarover geprocedeerd wordt, in geldswaarde uitgedrukt, een hoogere waarde heeft.
6. De Commissarissen eener Naamlooze Vennootschap verrichten hun werk op grond van een contractus sui generis.
7. Het begrip „poging" dient zoodanig opgevat te worden, dat
ook gevallen, waarin door „Mangel am Tatbestand" geen
straf zou kunnen worden opgelegd, daaronder vallen,
8. Veroordeeling van een verdachte op grond van eigen bekentenis en van de in een proces-verbaal neergelegde verklaringen van getuigen, die zich ter terechtzitting op hun verschooningsrecht beroepen, is mogelijk.

9. De actie ex art. 1540 B,W, komt den kooper ook bij genuskoop toe.
10. Ten onrechte houdt de Hooge Raad vast aan de eenmaal
door dit college aanvaarde leer, dat het beding genoemd in
art. 1223, lid 2, B.W. een lastgeving bevat.
11. Tegen een tuchtbeschikking, opgelegd op grond van het
Prijsbeheerschingsbesluit, behoort hooger beroep open te
staan, ook wanneer het betreft gevallen, waarin een boete
beneden de 500 gulden opgelegd wordt.
12. Medezeggenschap der arbeiders in de bedrijven is ook als
eisch van het recht te aanvaarden.
13. Bij het examen voor het Middenstandsdiploma Algemeene
Handelskennis bestaat ten onrechte een streven om bij het
onderdeel bedrijfsleer met name aan de kostprijsberekening
een overheerschende plaats toe te kennen,

delijk kiest Talma voor het laatste. Niet om dan naast elkaar als
vijandige bonden te blijven staan, maar om federatief zooveel
mogeUjk samen te werken, hetzij plaatselijk in een bestuurdersbond23), hetzij landelijk. De mogelijkheid om in één bond over
gemeenschappelijke belangen te spreken, ziet Talma niet. Immers „in alle organisatie wordt de gang van zaken beslist door
een kern, een kring, kleiner of grooter, die energie genoeg heeft
om anderen tot zwijgen te brengen. Dit heeft ten gevolge, dat,
wanneer in die kern een element overweegt, dat velen niet behaagt, dit alle ontwikkeling stuit".24) Daarom blijft Talma vasthouden aan het denkbeeld van federatie. „Voor de voorstanders
van algemeene vakbonden kan dit zijn een overgangstijd, waarin
de arbeiders de kracht der vereeniging kunnen leeren kennen,
en voor hen, die in federatie den blijvenden vorm zien, kan die
tijd de proeftijd zijn voor hun plan."25)
Zoo ijvert hij voor vakorganisatie. Toelating van niet-Patrimoniumleden tot de door Patrimonium opgerichte vakafdeelingen acht hij gewenscht. Patrimonium is immers gebaat bij iedere
ontwikkeling van het vereenigingsleven van den Christenarbeider.26)
Op de verbondsvergadering van Patrimonium, 18 April
1900, wordt Talma met Huizinga verzocht een rapport over de
vakorganisatie op de eerstvolgende jaarvergadering uit te
brengen.27) Deze vergadering neemt de voorgestelde conclusies
aan. Die houden o.m. in: oprichting van Protestantsch Christelijke vakorganisaties, federatieve samenwerking met andere
organisaties, stichting van een Christelijk Arbeidssecretariaat
met als doel versterking van de invloed der Christelijke arbeiders
in de arbeidersbeweging door advies en organisatie.
Zoo wordt dan op de jaarvergadering van Patrimonium,
28 Augustus 1900 te Amsterdam gehouden, besloten tot oprichting van een Chr, Arbeidssecretariaat, waarvan de bestuursleden
door het bestuur van Patrimonium benoemd worden. Huizinga
als voorzitter, Douwes als secretaris en Verveld als penningmeester worden met de leiding belast. Nauwe band met Patrimonium wordt gelegd door de eisch, dat drie der bestuursleden
lid moeten zijn van Patrimonium, terwijl minstens één hunner
bestuurslid van het verbond moet zijn. Veel heeft dit C.A.S. niet
bereikt. De band met Patrimonium was reden voor de Chr.
Nat, Werkmansbond om medewerking te weigeren, Financieele
moeilijkheden kwamen vaak voor. Talma stond meermalen zijn
honorarium als redacteur van „Patrimonium" af ten behoeve
van het secretariaat. Ook na de losmaking van de band met t
Patrimonium, in 1905, wil de ontwikkeling niet komen. Pas in [
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1909, als het C.N.V. is opgericht, komt er langzamerhand een
hechtere organisatie van Christelijke vakvereenigingen. Maar
een officieele vergadering tot opheffing van het C.A.S. bleek
toen zelfs onmogelijk.28)
Door de oprichting van het C.A.S., waarbij ook niet-leden
van Patrimonium aangesloten konden zijn, werd de beteekenis
van Patrimonium geringer. Op de jaarvergadering van 1901
sprak Talma over: „De roeping van de afdeelingen van Patrimonium tegenover de vakbeweging." O.m. verklaarde hij:
„Patrimonium heeft de vakbeweging te dienen door de beginselen te ontwikkelen en te handhaven, door de haard te zijn,
waarom men, zich uit den practischen strijd terugtrekkend, zich
bezint en waarvan men als broeders, gesterkt, uitgaat."29) En
in 1906 op de jaarvergadering, wanneer de vakorganisaties weer
een punt van discussie zijn, bestrijdt Talma tezamen met Huizinga
het, dat in Amsterdam en in Groningen nog vakafdeelingen van
Patrimonium zijn. Dan spreekt Talma het woord: „Wanneer de
bond Patrimonium zou ten ondergaan, door zijn plicht te doen
voor de vakorganisatie, dan zou dit de mooiste dood zijn. Hij zou
sterven door zijn plicht."30) Op de jaarvergadering van 1907
stelt hij de volgende motie voor, die aangenomen wordt: ,,De
verbondsvergadering van Patrimonium, gehoord de besprekingen, acht het noodig, dat het verbondsbestuur zich toevoegt een
aantal leden uit de verschillende afdeelingen van onderscheiden
karakter om te onderzoeken, welke wijzigingen gebracht moeten
worden in de organisatie van het verbond, ten einde het beter in
staat te stellen zijn steeds groeiende taak naar behooren te verrichten en tevens te onderzoeken, welke de verhouding moet zijn
tusschen Patrimonium en vakorganisatie."3i)
Zoo werkt Talma doelbewust mede aan de hervorming van
Patrimonium. Blijkens een in het Gedenkboek van Patrimonium
in handschrift afgedrukt schrijven van Talma ziet hij de taak
der afdeeUngen o.m. als volgt: Verbreiding van de kennis omtrent de beginselen, die grondslag vormen van de verschillende
sociale bewegingen van onzen tijd; verbreiding der kennis omtrent de grondslagen onzer maatschappelijke inrichtingen; verbreiding van kennis omtrent onze sociale wetgeving; werking
der algemeene wetgeving op de maatschappelijke welvaart en
de maatschappelijke verhoudingen; verbreiding van kennis omtrent volkszonden en de wetgeving te dien opzichte; verspreiding
van geschriften ter verbreiding onzer beginselen en ter bestrijding van dwaUngen; en dergelijke algemeen sociale werkzaamheden meer.32)
Wanneer in de jaren 1914/15 de mannen van Patrimonium
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in Groningen eigen vakafdeelingen willen handhaven tegenover
die van het C.N.V., omdat ze de grondslag van dat verbond
te vaag vinden, dan reist Talma tezamen met Van Vliet en
Smeenk, begin 1915, er heen, om pogingen tot verandering van
gedachten bij de opposanten in het werk te stellen. Succes had
dit pogen toen nog niet.33) Dank zij krachtige propaganda, wist
het C.N.V. langzamerhand deze tegenstand te overwinnen.
Zoo ontwikkelde Patrimonium zich tot die sociale vereeniging, die we nu kennen, met belangrijke werkzaamheid op het
gebied van volkshuisvesting, jeugdarbeid, werkloozenzorg e.d.,
gaande in de richting waarin Talma voorgegaan was. Bemoeienis
met de vakorganisatie heeft het verbond echter niet meer.
Zonder tegenstand en interne moeilijkheden is deze strijd
voor de vakorganisatie niet gegaan. In de vergadering van het
bestuur van Patrimonium van 2 Juni 1903 kwam ter tafel een
concept-brochure, geschreven door Q. en N. (P. van Vliet en
K. A. Grondijs) met als titel: „Komen wij er met de vakorganisatie ?"34) Zij waren van meening, dat men niet voortgaan
moest op de tot nu toe gevolgde weg, omdat van vakorganisatie
een „uiteenrafeling van Patrimonium" te vreezen zou zijn. Van
verhooging van loon — een der door de vakorganisaties voorgestane wenschen — zou een vermindering van de winst van
den ondernemer het gevolg zijn, die door voortgaande mechanisatie en daarmee gepaard gaand ontslag van werklieden zou
trachten zijn winst te behouden. Zoo zou vakorganisatie een
wapen zijn, dat zich tegen de arbeiders zelf keert. Ook twijfelden
ze aan de mogelijkheid van ontwikkeling der vakorganisaties op
het platteland. In het bestuur bestreed Talma met Douwes en
enkele anderen de brochure, die dan ook niet uitgegeven werd.
Besloten werd een vakcongres te houden, waar de verschillende
kwesties, die verband hielden met de vakorganisatie, besproken
zouden kunnen worden. De Chr. Soc. Conferentie van 1905 is
het resultaat van dit besluit.
5. Ds. SilikeL
Ook het optreden van Ds. Sikkel, Gereformeerd predikant
te Amsterdam, bracht verschillende Christelijke arbeiders aan
het twijfelen over de juistheid van de tot nu toe gevolgde lijn.
Voor een deel was dit een gevolg van de wijze waarop Sikkel
zijn meening formuleerde. Anderzijds kan niet ontkend worden,
dat Sikkel op verschillende elementen wees in de ontwikkeling
der vakorganisatie die tot nu toe verwaarloosd waren.
Geruchtmakend was het referaat door Sikkel op de landdag
van „Boaz", 17 Juni 1903, gehouden over het onderwerp;
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„Welke is de roeping der patroons ten opzichte van de vakorganisatie?" Het referaat was samengevat in 40 stellingen. In
boekvorm verscheen het later met breede toelichting onder de
titel: „Vakorganisatie naar Christelijke beginselen", daarna
gevolgd door „Vrijmaking van den arbeid".
In forsche klanken werden de bestaande vakorganisaties
veroordeeld:
Stelling 1. De tegenwoordige zoogenaamde vakorganisatie
verdient dien naam niet; zij is niet de organisatie van eenig vak.
2. Zij miskent het organisme in vak en bedrijf; zij organiseert daarom niet, maar zij desorganiseert.
3. Zij is van materialistisch beginsel en van anarchistische
strekking.
4. Zij is een organisatie van werklieden allereerst in zoogenaamde vakvereenigingen, die noch voor den werkman of zijn
gezin, noch voor eenige bedrijfsonderneming, noch voor eenig
vak, noch voor de maatschappelijke verhoudingen, noch voor de
gevolgen van haar eigen beslissingen eenige verantwoordehjkheid dragen en die onder geenerlei gezag en recht staan van
eenigen Vak- of Arbeidskring.
9. In den strijd om de macht voor de materieele arbeidskracht geeft de zoogenaamde vakvereeniging zich naar de
consequentie van haar beginsel gevangen in een federatie, die
vakvereeniging aan vakvereeniging bindt door een valsche
solidariteitsleuze.
11. De tegenwoordige zoogenaamde vakorganisatie is niet
anders dan de georganiseerde klassenstrijd, die in een valsch
beginsel wortelt en opstand is tegen de ordinantiën Gods voor
het menscheUjk leven.
Betreffende de roeping der patroons heette het o.m. in de
stellingen:
13. Het kan de roeping der patroons als Christenen allerminst zijn, de tegenwoordige zoogenaamde vakorganisatie te
bevorderen of in een zoogenaamde Christelijke vakorganisatie
die in hetzelfde spoor zou bUjven, om te zetten.
18. De roeping der patroons tegenover de zoogenaamde
vakorganisatie is, deze valschehjk genaamde vakorganisatie als
patroons te weerstaan, door hunnerzijds de ware, echte, van
God gewilde vakorganisatie in het leven te roepen en eendrachtig te bevorderen,
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19. Zij behooren daartoe allereerst te weigeren om met de
vakvereeniging over de positie hunner werklieden te onderhandelen; zij moeten die onderhandelingen alleen voeren met him
eigen werklieden, die hiervoor hun voormannen uit hun midden
kunnen kiezen.
In de derde groep stellingen handelt Sikkel dan over de
ware bedrijfs- en vakorganisatie:
30. De organiseering van den arbeid, de vak- en bedrijfsorganisatie, gaat uit van de erkenning, dat het vak, het bedrijf,
de bedrijfsonderneming een organische gemeenschap in het leven
roept van menschen die samen werken.
32. Patroons en arbeiders zijn in het bedrijf niet zonder
elkaar; zij zijn er veelvoudig in onderscheiden door allerlei taak
en recht; maar ze zijn er samen in, niet in gemeenschap van
eigendom, maar in gemeenschap van arbeid, en daarom ook in
gemeenschap wat de arbeidsverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsontwikkeling aangaat, en wat de vrucht, de
baat of schade van den arbeid betreft.
34. Alle bedrijfs- en vakorganisatie gaat daarom uit van
het arbeidscontract in de afzonderhjke bedrijfsonderneming;
zoodanig contract is het begin van organisatie, de organisatie
ligt in dit contract, vangt er mede aan, en moet er zich uit en
mee ontwikkelen tot een volledige regeling der verplichtingen en
rechten van alle samenwerkende krachten in het bedrijf en in al
hun verhoudingen; het arbeidscontract is de band van elke
werkende kracht aan de bedrijfsonderneming.
37. Tot vaster ontwikkeling van de organisatie der bedrijfsgemeenschap kan naar dezelfde maat ieder vaster lid in de
bedrijf sgemeenschap van zijn arbeidsinkomst een deel in de handen der onderneming laten; de verplichting tot zoodanige storting aan de onderneming kan van meetaf in het arbeidscontract
als beginsel gelden bij alle aanleggen van een band tusschen een
werkende kracht en het bedrijf sorganisme; voor het in de onderneming gestorte moet elk man zijn evenredige rechten hebben in
de overwinst van het bedrijf, voor zooveel die aan het bedrijfskapitaal toekomt.
39. Behalve naar de organiseering der particuliere bedrijfs-1^^^ ^
ondernemingen behoort elke onderneming en elk patroon te
staan naar een georganiseerde vakgemeenschap, die niet het ,
recht en de macht over of in de bijzondere bedrijf sondernemin-'
gen zich aanmatigt, maar die weer door vrijwillige overeenkomst
en gecontracteerde rechten en verplichtingen aan elke onder35 ^
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neming in de gemeenschappelijke overlegging der vakgemeenschap door haar vertegenwoordigers een plaats geeft; die den
steun der vakgemeenschap aan de bedrijven en de ondememingen ten goede doet komen; die eenheid van gedragslijn bevordert
in de bedrijven; die scheidsrechtelijke bemiddeling biedt bij
geschillen; die de vakontwikkeling in de hand werkt; en die voor
het recht van vak en bedrijf op het terrein van den arbeid en in
de maatschappelijke en nationale gemeenschap kan opkomen.
40. Nadere samenvoeging der heusche vakgemeenschappen
in gecontracteerd verband kan aan den arbeid een Nationale en
Internationale vertegenwoordiging en kracht schenken.35)
Zoo scheen alle verrichte arbeid op het gebied der vakorganisatie, ook dat wat de Christen-arbeiders tot nog toe gedaan
hadden, door deze reeks stellingen veroordeeld. Verbijstering en
verbazing heerschten in het kamp der Christelijke werklieden.
Reeds in het nummer van „Patrimonium" van 7 Mei 1903
had Talma gewezen op de groote aantrekkingskracht, die ligt in
de gedachte, dat het vak grondslag zou zijn van de organisatie.
„Vakvereeniging doet denken aan vereeniging van allen, die bij
een bepaald vak arbeiden, terwijl ieder weet, dat in de bestaande
vakvereenigingen óf arbeiders óf patroons uitgesloten zijn, zoodat het woord feitelijk beteekent vereeniging van patroons of
van arbeiders die hetzelfde vak beoefenen. Zooals men weet is
onder ons meermalen de meening uitgesproken, dat deze toestand verkeerd is, dat de scheiding in de vakvereeniging van
patroons en arbeiders, den strijd tusschen beide in het leven
roept en verscherpt en dat de ware vakorganisatie is die, waarin
de patroons en arbeiders, die hetzelfde vak beoefenen, ook tot
één gemeenschap verbonden zijn. Niet de belangen, maar de
arbeid in 't vak vertegenwoordigd, zou dan de verbindende
kracht zijn en het hoogste doel niet de bevordering van het eigen
belang, maar het brengen van het vak tot hooger ontwikkeling."
Ondanks het sympathieke van het hier voorgestelde, heeft
Talma toch zijn bezwaren: Ook bij de voortbrenging zal zedelijke
beoordeeling noodig zijn. Bovendien zullen degenen, die bij 't vak
zijn betrokken, niet de eenigen zijn, die invloed kunnen uitoefenen. Het volk zal altijd bevrediging zijner behoeften zoeken.
Voorts zal een vakorganisatie, waarin allen die het vak beoefenen bijeen zijn, hierbij niet de geschikte leiding kunnen geven
De arbeiders werken naar voorschrift van de patroons. Deze
laatsten zijn verantwoordelijk. Ten slotte stuit de samenwerking
van patroons en arbeiders in één vakorganisatie af op de werke36

lijkheid. Zoo staat Talma sceptisch tegenover de eenige tijd later
ook door Sikkel geformuleerde gedachten.
Zeer welwillend werden de stellingen van Sikkel door Talma
in „Patrimonium" besproken.36) Critiek ontbreekt hierbij wel
niet, maar de bespreking helpt mede bepaalde misverstanden
uit de weg te ruimen. Terecht merkt Talma op, dat datgene wat
Sikkel wil, alleen van de bedrijfsorganisatie handelt, het bedrijf
betreft. Wat de vakvereeniging wil betreft het vak. De vakvereeniging kan volgens Talma een middel zijn om de arbeiders zoo
te vormen, dat proeven in de richting door Sikkel gewenscht, te
meer kans van slagen hebben. Verder wijst hij er op, dat Sikkel
niet aan het bezwaar ontkomt, dat de zelfzucht en daarmede de
strijd ter bescherming van het recht zal blijven bestaan. De
meening van Sikkel, dat de vakvereenigingen geen verantwoordelijkheid dragen, acht Talma onjuist. Wanneer een verkeerd
pad ingeslagen wordt, hebben ze dat te betalen met verlies aan
invloed. Bovendien zijn ze zedelijk verantwoordehjk voor de
belangen van de leden en waar die samenhangen met de belangen
van bedrijf en vak ook wel degelijk voor de belangen, die daaronder betrokken zijn. Het geheel overziende, kan Talma zich
niet onttrekken aan de indruk, dat Sikkel's stellingen voor een
groot deel, althans dat gedeelte, waarin de vakvereenigingen
worden aangevallen, ontstaan zijn op grond van de practijk der
spoorwegstakingen. Dat de vakvereeniging materialistisch zou
zijn, Talma ontkent het. Het tegendeel is waar. Het beginsel van
de eendracht, die macht maakt, is 't uitgangspunt van de vakvereeniging.
Veel bederft Sikkel echter, wanneer hij in „Hollands Kerkblad" het volgende advies opneemt voor de in September t3
houden jaarvergadering van Patrimonium:
„
de jaarverg?dering van Patrimonium besluite: aan
het hoofdbestuur op te dragen, in overleg te treden met het
hoofdbestuur van „Boaz", om door wederzijdsche samenwerking
te komen tot de samenstelling van een commissie, die voor zooveel noodig onder bijstand en voorlichting van wetenschappelijke en practisch ervaren mannen, een advies opstelt omtrent
den weg, die tot organisatie van den arbeid, tot vakorganisatie
naar Christelijke beginselen leiden kan en aangaande de taak,
die Patrimonium in het algemeen en aan de werkliedenvereeniging in 't bijzonder, met het oog op de organisatie van den
arbeid en de vakorganisatie, is aan te bevelen."37)
Aan dit advies, dat voorzien was van een toelichting, ging
een betoog vooraf, waarin Sikkel waardeerende woorden aan het
adres van Patrimonium schrijft. Het wordt nu Talma ook wel
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wat te kras. Alsof Patrimonium nog geen ontwikkeling heeft
medegemaakt, alsof er geen Christelijke vakorganisaties zijn, nu
een commissie te benoemen om van advies te dienen, omtrent
de te volgen weg. Dat gaat hem te ver. Hij gelooft, dat Patrimonium een toekomst heeft, wanneer het de vakbeweging dient en
anders niet.
Zoo was ten gevolge van deze wijze van optreden van Sikkel
de stemming voor hem op de jaarvergadering niet erg gunstig.
Talma's artikel had hem evenmin goed gedaan. Het advies werd
ter zijde gelegd. Met 78—7 stemmen werd de volgende motie,
door V. d. Molen ontworpen, aangenomen, ondanks de verdediging
die Sikkel verkreeg van de kant van Hovy en Brummelkamp:
„De bondsvergadering betreurt ten zeerste, dat Ds. Sikkel in zijn
bekende stellingen over de vakorganisatie de geheel ongemotiveerde voorstelling heeft verwekt, alsof de vakbeweging, van
Patrimonium uitgaande, slechts Christelijk zou zijn in naam;
protesteert daarom ten sterkste tegen de miskenning van
den arbeid onzer mannen in de werkliedenbeweging van onzen tijd;
spreekt als haar overtuiging uit, dat het recht van de arbeiders om door vereeniging met anderen zich behoorlijke arbeidsvoorwaarden te verzekeren, moet worden gehandhaafd;
en wekt daarom de ChristeUjke arbeiders op om hun vakorganisatie voortdurend met kracht te versterken."38)
Intusschen was „Vakorganisatie naar Christelijke beginselen" verschenen. Talma, dit in „Patrimonium" besprekend^s),
handhaaft zijn bezwaren. Zoo wijst hij er nog eens op, dat hst
onjuist van Sikkel is om op grond van de term „vakorganisatie"
te concludeeren, dat het de revolutionnaire idee is, die de vakvereeniging dwingt zich vakorganisatie te noemen en als zoodanig op te treden, d.w.z. als organisatie van het vak. Zeer
terecht wijst Talma er op, dat in 't buitenland de naam anders
is (Trade-union, Syndicat) en dat dus dergelijke conclusies
onjuist zijn. Het belangrijkste punt in geschil met Sikkel acht
Talma het in stelling 19 geponeerde. De vertegenwoordiging
van de arbeiders door de vakvereeniging wordt juist als een
fundamenteel recht der vakorganisatie beschouwd. Dit recht nvi
tast Sikkel aan. Talma wijst er op, dat overal waar een patroon
of een organisatie van patroons met een vakvereeniging een
collectieve arbeidsovereenkomst aangaat, zij beide samen het
vak vertegenwoordigen. Ook in de Kamers van Arbeid is een
begin te zien van de samenwerking van patroon en arbeider.
Beiden, patroon en arbeider, zijn hier samen op de voet van
rechtsgelijkheid.
De jaarvergadering van „Boaz", 16 Oct. 1903, waar Talma
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uitgenoodigd was om met Sikkel van gedachten te wisselen,
bracht eenige toenadering. Aan het einde der discussie stelde
Talma, in overleg met Sikkel, voor het volgende uit te spreken:
„De vergadering van oordeel, dat ernstige pogingen behooren
te worden aangewend, om te komen tot een meer georganiseerden toestand op het terrein van den arbeid, mede tot regelmatige
vaststelling en ontwikkeling der rechtsverhoudingen tusschen
patroon en werklieden; besluit daarom:
aan het bestuur op te dragen, zoo mogelijk in overleg met
het bondsbestuur van Patrimonium en met de besturen van
andere Christelijke werkliedenvereenigingen, een commissie te
benoemen, om een weloverwogen advies op te stellen ter beantwoording van de vraag: welke maatregelen in aansluiting asm
den tegenwoordigen toestand en met het oog op het voorgestelde
doel, naar Christelijke beginselen te nemen zouden zijn. "4 o)
In de aansluiting aan de tegenwoordige toestand was duidelijk Talma's invloed merkbaar. Van het voorgestelde overleg is
echter niets gekomen.
In een artikel in „Patrimonium" zet Talma eenige tijd later
nog eens zijn meening over de samenwerking met de patroons
uiteen.4i) Volgens hem is de samenwerking tusschen patroons
en arbeiders, die mogelijk en plichtmatig is, in het bedrijf zelf,
De mogelijkheid dezer samenwerking berust op het feit, dat de
werklieden hun roeping als zoodanig vervullen in het bedrijf
van den patroon. Deze samenwerking blijft natuurlijk altijd
onvolledig. Waar zij volledig zou zijn, zou er geen patroon meer
zijn, maar een productieve coöperatie. Maar samenwerking van
patroon en werklieden in één vakvereeniging van patroons en
arbeiders, acht Talma niet mogeUjk.
De Chr. Soc. Conf, van 1905 bracht Sikkel en de Christelijke
vakbeweging weer dichter bij elkander. Talma en Sikkel refereerden hier over: „De algemeene taak der vakvereenigingen."
Thans poneert Sikkel in het schema,* 2) dat hij van zijn rede
gegeven had als eerste punt, de noodzakelijkheid der vakvereenigingen, „De Christelijke vakvereenigingen van werklieden hebben de reden van hun bestaan in een dubbelen noodstand op
arbeidsterrein. Deze dubbele noodstand heeft zijn oorzaak: a. in
het ontbreken van een behoorlijke rechtsconstitutie in de arbeidsgemeenschap, en b. in den invloed van een onchristelijken geest
in de werkliedenbeweging." Thans spreekt hij uit: „Alle Christelijke werklieden zijn aan zichzelf, aan hun geloof, aan elkaar,
aan de arbeidsgemeenschap, en aan maatschappij en volk, zedelijk verplicht, om hierin met hun broederen samen te werken en
zich daartoe bij een vakvereeniging van Christelijke werklieden
39

aan te sluiten." Wel handhaaft hij zijn meening, dat de vakvereeniging van werklieden, niet met de vakvereeniging van
patroons kan contracteeren over de arbeidsvoorwaarden e.d.,
„wijl devakvereeniging van werklieden niet bij de vakvereeniging
van patroons in dienst is, en noch de ééne vakvereeniging, noch
de andere bij het ontbreken van gecontracteerde rechten en
plichten van beide in de arbeidsgemeenschap, de verantwoordelijkheid voor de nakoming der overeengekomen voorwaarden in
de bedrijfsondememingen op zich kan nemen". Niettegenstaand3
dat kan het overleg tusschen patroons- en arbeidersvereenigingen groote zedelijke waarde hebben als een voorafgaand collectief oordeel der groepen van patroons en arbeiders. Talma had
echter in zijn referaat o.m. betoogd, dat de vakvereeniging haar
doel bereikt, „wanneer zij er in slaagt voor een groep van bedrijven een gemeenschappelijke overeenkomst tot stand te brengen,
waarbij patroons en arbeiders zich verbinden geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, die niet bevat die arbeidsvoorwaarden,
waaromtrent overeenstemming tusschen verschillende partijen
verkregen is en die in de bedoelde overeenkomst zijn vastgesteld".43)
Meer waardeering en begrip was thans Sikkel's deel. Wel
achtte men zijn opvattingen te idealistisch, te veel in strijd met
de bestaande toestand, maar een veroordeeling als in 1903 vond
thans niet plaats, hoewel Sikkel ten volle zijn geschriften uit die
tijd handhaafde. Dank zij de nadere interpretatie thans er aan
gegeven, waren veel bezwaren weggenomen.
En aldus kon met algemeene stemmen de volgende conclusie
betreffende de algemeene taak der vakvereeniging aanvaard
worden:
„Het doel van de vakvereeniging is de arbeiders te helpen
in hun streven naar een betere rechtspositie in hun bedrijf en in
verband daarmede naar eene zoodanige arbeidsregeling, dat zij
in staat zijn de roeping, die zij van Gods wege hebben, zoowel
voor de ontwikkeling van eigen krachten en gaven, als voor
gezin en bedrijf, staat en kerk, naar behooren te vervullen.
Zij berust op het feit, dat eene bevredigende regeling der
arbeidsverhoudingen alleen dan gewaarborgd is, wanneer de
partijen bij het sluiten der overeenkomst met voldoende zelfstandigheid kunnen optreden. Zij is op den duur dienstig aan het
sociaal belang, ook van den patroon, omdat zij hem b§schemit
tegen onwaardige practijken van concurreerende collega's en
omdat de verheffing van den economischen en zedelijken levensstandaard der arbeiders van hooge waarde is voor den bloei van
het bedrijf. Zij behoort zich te richten zoowel op het verkrijgen
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van een goede vakconstitutie ter verzekering der rechtspositie
van hen, die in de onderneming werkzaam zijn als op de rechtstreeksche zedelijke opbouwing der arbeiders."**)
De jaarvergadering van Patrimonium, die de dag na deze
conferentie gehouden werd, kon de eertijds tegen Sikkel aangenomen motie weer intrekken.
Op de denkbeelden van Sikkel omtrent de bedrijfsorganisatie45), hoe interessant op zichzelf ook, gaan we nu niet in. Ons
doel was alleen de verhouding Talma—Sikkel te schetsen in
verband met de strijd om het recht der vakvereeniging.
6. De vrijheid van de arbeidende stand.
Heftig was zoo de strijd om Sikkel's denkbeelden geweest.
Niet minder fel was de discussie over de gedachten van Talma,
neergelegd in zijn brochure: ,,De vrijheid van den arbeidenden
stand", eerst als een artikelenreeks in „Patrimonium" verschenen.46) Twee kwesties waren hierbij aan de orde, die, ook door
Talma zelf, verward werden: allereerst ging het over de vraag,
welke de positie is van den arbeider in het maatschappelijk
leven: een vrije of een slaaf ? Daarnaast dook de kwestie op: hoe
is de verhouding van patroon en arbeider? Is hier sprake van
gezag, waaraan de arbeider gehoorzaam moet zijn of dient men
te spreken van leiding, waarnaar de arbeider zich te schikken
heeft? Het dooreenmengen van deze twee vraagstukken heeft
geleid tot een niet goed begrijpen van de tegenpartij, tot het
bestrijden van iets, dat in het geheel niet geponeerd was, tot een
langs elkaar heen redeneeren, waardoor de kwestie eer vertroebeld werd dan opgelost, tot een woordenspel, vaak zonder eenige
beteekenis. Achteraf staat men verbaasd, dat zooveel tijd aan
deze kwestie is besteed. Het conservatisme had blijkbaar nog
zooveel invloed in Christelijke kring, dat de vrijheid, die Talma
voor den arbeider opeischte, door tal van Christenen beschouwd
werd als revolutie, als opstand tegen het door God gestelde
gezag. Ten deele was dit een gevolg van de onjuiste, soms vage
formuleering door Talma gegeven. Wanneer hij zich beperkt had
tot de eerste in geding zijnde vraag: welke is de positie van den
arbeider, vrije of slaaf? vermoedelijk zou hij niet zooveel tegenstand ontmoet hebben als nu het geval was, doordat hij tevens
ontkende, dat er van patroonsgezag gesproken kan worden, een
kwestie die geheel naast de eerste staat.
Nauw verband met deze kwestie hield het recht van werkstaking. In een referaat*''^) voor de Patroonsvereeniging „Boaz"
over „Werkstaking" had Talma in 1900 reeds uitgesproken, dat
den arbeiders het stakingsrecht toekwam, want ze waren vrijen,
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geen slaven. De vermaningen in het N.T. tot de dienstknechten
(douloi) gericht mochten niet op de tegenwoordige arbeiders
toegepast worden. Immers ze zijn geen slaven! Algeheele instemming vonden Talma's denkbeelden toen geenszins. De door
Talma verdedigde weigering van de Amsterdamsche diamantbewerkers om met niet-georganiseerden in één werkplaats samen
te werken, deed velen ingezonden stukken ter plaatsing in „Patrimonium" aanbieden.*8)Een gezagdhebbend man alsProf. Bavinck
liet in „De Bazuin" van 9 Mei 1902 een artikel opnemen onder
de titel: „Heeren en knechten." De oude voortrekker van Patrimonium, KI. Kater, zond dit onder betuiging van groote instemming op ter plaatsing in ,,Patrimonium". Bavinck achtte de
Apostolische vermaningen tot de dienstknechten ook voor later
tijd van toepassing. Die vermaningen houden niet alleen aan de
dienstknechten, maar ook aan de heeren hun Christelijke plicht
en roeping voor. Zij wijzigen de rechtsverhoudingen niet, maar
regelen de zedelijke verhouding zoodanig als ze onder alle rechtsverhouding bestaan kan en moet. Van Vliet had, tijdens de ziekte
van Talma, begin 1902, het redacteurschap van „Patrimonium"
overgenomen en in die hoedanigheid gewezen* 9) op de misvatting, dat bij de vaststelling der arbeidsvoorwaarden patroon er
arbeider niet gelijk zouden zijn. Hij nam hier hetzelfde standpunt
in als Talma, ook wat betreft de beteekenis van de vermaningen
tot de dienstknechten in verschillende brieven van Paulus.
Talma, hersteld van zijn ziekte, begon terstond na het overnemen van de redactie met de reeds genoemde serie artikelen,
die, nog vóórdat ze beëindigd waren, van verschillende kanten,
vooral in de kleinere Christelijke pers, aangevallen werden. Als
„ondermijning van de Christelijke grondslagen van de maatschappij", als „dwaze theorieën, die ten verderve voeren", als
„een opvatting, die tot bedenkelijke consequenties moet leiden"
werd het door Talma neergeschrevene voorgesteld.so) Ondanks
alles wat tegen hem ingebracht werd, zag Talma geen reden zijn
meening te herzien. In brochurevorm gaf hij dan ook de „Patrimonium"-artikelen uit, voorzien van een ,,Woord vooraf". Zijn
overtuiging, dat de erkenning van de vrijheid van de arbeidende
stand een eerste voorwaarde is voor de sociale hervorming die
begeerd wordt, overwoog hierbij.
Gaan we in het kort de inhoud van deze brochure na.
Door de textielarbeidersstaking in Enschede en die der
diamantbewerkers te Amsterdam, beide in het begin van 1902,
kwam de verhouding tusschen patroon en arbeider opnieuw op
de voorgrond te staan. Talma sluit zich aan bij het stuk van
Prof. Bavinck: de werklieden van thans hebben him vrijheid niet
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geroofd, maar hebben haar voor het grootste deel te danken aan
het Evangelie, dat door de Apostelen verkondigd is. ledere uitlegging der Schriftplaatsen, die hierbij ter sprake komen, waardoor aan die vrijheid en zelfstandigheid weer wordt geraakt, is
onjuist. Het bevel, geschreven in CoU. 3 : 33: „Gij dienstknechten ! zijt in alles gehoorzaam uwen heeren naar het vleesch", kan
niet op onze arbeiders toegepast worden, maar geldt alleen voor
de slaven tot wie het gericht was. Het woord der Apostelen tot
de slaven is voorbijgegaan, wat de uitwendige vorm der vermaning betreft, niet echter wat het licht aangaat, dat het op
onze onderlinge betrekkingen laat vallen. Tot vrije en zelfstandige mannen kan niet gezegd worden, dat ze in alles moeten
gehoorzaam zijn, zooals dat gezegd wordt tot slaven, die in alles
den heer onderworpen waren, omdat zij zijn eigendom waren en
alle zelfstandigheid misten. Bij ons is niet sprake van een persoonlijke dienstbaarheid van den arbeider, waardoor er eenerzijds van gezag, anderzijds van gehoorzaamheid sprake kan zijn.
De arbeider en de patroon zijn, naar ons geldend recht, twee vrije
mannen tusschen wie een overeenkomst bestaat, waarbij de
arbeider zich verbindt arbeid te verrichten en de patroon zich
verbindt loon te betalen. Na het sluiten van de arbeidsovereenkomst, heeft de arbeider niet een deel van zijn vrijheid ingeboet.
Ieder oogenblik heeft hij, zoowel als de patroon, recht het contract te verbreken, met dien verstande, dat degene, die dat contract verbreekt kan worden aangesproken voor kosten en schaden, die voortvloeien uit zijn niet voldoen aan de bepalingen der
overeenkomst. Derhalve moet de arbeider, die zijn werk doet,
rechtens niet beschouwd worden als iemand die gehoorzaamt
aan een over hem gesteld gezag, maar als iemand die een vrijwillig op zich genomen verplichting nakomt. De verhouding
tusschen patroon en arbeider is naar ons recht geen andere dan
die er bestaat tusschen andere personen, die eenige overeenkomst hebben gesloten. De tegenwerping, dat vrije mannen, die
ook vrij zijn het contract op te zeggen, gehoorzaam moeten zijn
zoolang het contract bestaat, gaat niet op. Het is onjuist te zeggen, dat degene die dient, gehoorzaam moet zijn. Dienen heeft
met gezag niets te maken, maar dienen onderstelt een behoefte,
waarin hij die dient, voorziet. Gezag komt aan den patroon niet
toe. Gezag wordt vaak met leiding en gehoorzaamheid met
ondergeschiktheid verwisseld. In een groote onderneming moet,
wil er iets van het werk terechtkomen, leiding zijn. Ieder kan
niet naar eigen inzicht werken. Naar die leiding moeten de
anderen zich schikken. Gezag — van Overheid, van ouders — is
er ter wille van degenen over wie het geoefend wordt. Maar de
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leiding in de werkplaats is er immers niet ter wille van de arbeiders, maar ter wille van de onderneming. Onze arbeiders vinden
in de werkplaats geen gezag, dat zij hebben te gehoorzamen, maar
een leiding, die zij erkennen, waaraan zij zich ondergeschikt
weten, omdat die hun werk vruchtbaar maakt.
De juridische vrijheid van de arbeiders bij de aanvang en
de voortzetting van de arbeidsovereenkomst neemt niet weg het
feit, dat deze vrijheid practisch vaak niet veel beteekent. De
arbeider verkeert vaak in de dwingende noodzakelijkheid om
arbeid te vinden en met het daarvoor te ontvangen loon zijn
gezin en zichzelf te onderhouden. De noodzakelijkheid van loon
te hebben, hoe dan ook, dwingt hem om zich te onderwerpen aan
een dwang niet minder volkomen dan de dwang, die een slaaf
onderworpen hield aan zijn heer. Denk slechts aan het woord
loonslaaf. Bovendien hoe menig patroon is er, die wetende, dat
zijn arbeider hem noodig heeft, dien durft aanranden in zijn
persoonlijke vrijheid. De arbeidersbeweging heeft ten doel de
vrijheid en zelfstandigheid der arbeiders, die rechtens bestaat,
ook economisch te handhaven, m.a.w. een einde te maken aan de
verdrukking waaronder menig arbeider leeft. Het streven der
arbeidersbeweging wordt van socialistische zijde geteekend mee
het eene woord: klassenstrijd. In de Apostolische vermaning
staat nu aangegeven, waarom een Christenarbeider weigeren
moet die klassenstrijd mede te strijden. De Schrift zegt hem,
dat de verdrukking hem niet mag overwinnen. Hij heeft niets
anders te doen dan zijn werk. Hij heeft zijn roeping te vervullen,
Hij weet, dat er in de zondige wereld één ding is, dat goddelijk
is: het recht en dat God wil, dat wij dat recht zoeken, en, waar
het ons toevertrouwd is, het handhaven met de inspanning van
onze geheele kracht. Tot de roeping van den arbeider behoort
zijn arbeid in dienst van zijn werkgever, maar evenzeer zijn
verantwoordelijkheid tegenover zijn gezin, tegenover zijn kameraden. Bij dit alles staat hij misschien wel naast een socialist,
maar zijn doel is anders. Zijn strijd is een strijd om recht. De
socialist strijdt de klassenstrijd. De Apostolische vermaning zegt
den Christenarbeider, dat hij de toestand van verdrukking als
van God beschikt heeft te aanvaarden, en zijn arbeid als een
goddelijke roeping heeft te vervullen.
Volgens Talma in „Een woord vooraf" is met de erkenning,
dat de arbeider tot gehoorzaamheid gehouden is, ook geheel d-arbeidersbeweging geoordeeld. Allereerst omdat dan de erkenning van het recht van werkstaking geworden is tot een ijdel
woord. Is de arbeider gehoorzaamheid schuldig, dan is werkstaking opstand tegen een goddelijk gezag. Voorts wordt de
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vakvereeniging een onding. De weigering van werkgevers om
over het arbeidscontract tusschen hen en hun werknemers met
de bestuurders van vakvereenigingen te onderhandelen komt
overal voor. Indien het waar is, dat ieder arbeider tot gehoorzaamheid verplicht is aan zijn werkgever, dan weigeren de werkgevers terecht iedere bemoeiing van vreemden met een verhouding, die hen absoluut niet raakt, immers die vreemde staat
buiten de sfeer van het gezag waarin de eigen arbeider leeft. Die
geheele vakvereeniging is niets anders dan een instrument om
de uitoefening van het gezag door den werkgever te beperken.
Zoo stond daar Talma's brochure, waarvan we de inhoud
beknopt weergaven, in het centrum van de belangstelling. Vanzelfsprekend stortte zich een vloed van critiek vooral op Talma's
standpunt omtrent het patroonsgezag, een standpunt dat inderdaad aanvechtbaar is en dan ook geenszins door zijn geestverwanten is aanvaard. Bovendien, men kan ten volle ijveren voor
de vrijheid van de arbeidende stand en toch volhouden, dat de
arbeider, een arbeidsovereenkomst aangaande, zich vrijwillig
stelt onder het gezag van den patroon. Wel schrijft Talma: „Wat
is dat voor een gezag, dat ontstaat door een contract, waarvan
de uitgestrektheid bepaald wordt door een contract? Wat is dat
voor een gehoorzaamheid, die met een contract in den zak loopt
om te kijken, of gehoorzaamd moet worden of niet? Is het niet
het omlaagtrekken van gezag en gehoorzaamheid beide om die
woorden in dat verband te gebruiken. Ik meende altijd, dat
gezag en gehoorzaamheid in hun wezen onbeperkt waren."5i)
Het contract als bron van het gezag verwerpt Talma uitdrukkelijk. Hij meent daarbij te zijn in de antirevolutionnaire lijn.
Immers strijk en zet wordt in de geschriften van antirevolutionnaire schrijvers de volkssouvereiniteit, het contract als bron
van het gezag in de Staat verworpen.
In de practijk kwam het door Talma verdedigde stelsel
vrijwel op hetzelfde neer als dat, wat zijn tegenstanders voorstonden. Dat bleek uit een antwoord door Talma op een vraag
van de „Stichtsche Courant" gegeven.52) Het geval door dit blad
ter tafel gebracht, was het volgende: Een timmerman krijgt
opdracht een tafel, waarom iemand erg verlegen zit, te vervaardigen. Daarna komt een rijke om een prieel te laten maken. De
knecht van den timmerman kreeg eerst opdracht de tafel te
maken, daarna moest hij er mede ophouden om aan het prieel te
beginnen. Wat moet de knecht doen? Volgens Talma zal de
knecht aan het prieel gaan timmeren, omdat zijn dienstverbintenis uiteraard inhoudt, dat hij voor zijn baas dat werk zal
verrichten, dat naar het gebruik van het vak en van de plaats
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het werk is van een timmermansknecht en omdat hetgeen hem
gezegd wordt op zichzelf niets onrechtmatigs is,
Door de verschillende persdebatten bleek langzamerhand
Talma's bedoeling duidelijker. Hij legt de volle nadruk op de
zedelijke verantwoordelijkheid, die op den arbeider voor zijn
daden rust. Zoo merkt hij in een polemiek met „De Nederlander"
op53): „Wanneer de arbeider in zijn dienstbetrekking iets zou
moeten doen wat tegen zijn geweten inging, moet hij 't contract
verbreken, omdat hij niet onder gezag staat, maar vrij man blijft
met volle zedehjke verantwoordeüjkheid voor zijn daden."
Echter tot een toekenning van gezag aan den patroon en een
daarmede correspondeerende gehoorzaamheid van den arbeider,
kon Talma niet komen. Het is onwaar en verwarrend, volgens
Talma, om het nakomen eener verbintenis te beschouwen als
gehoorzaamheid tegenover wien men zich verbonden heeft.^*)
Hier past de vraag: Wat is dat voor een ondergeschiktheid,
waarbij men niet gehoorzamen hoeft? Wat is dat voor een
leiding, wanneer er geen gevolg aan gegeven hoeft te worden?
Tot de vrijwillig op zich genomen verplichtingen van den arbeider. bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst, behoort ook die
tot het gehoorzamen van zijn patroon, echter slechts binnen de
grenzen van zijn contract. Evenals iemand, die lid wordt van een
vereeniging, daarmede zich onderwerpt aan de gezaghebbende
leiding voor zoover zulks in statuten of reglement is bepaald,
heeft de arbeider zich te onderwerpen aan het patroonsgezag,
dat geenszins onbeperkt is, maar zijn grenzen vindt in het door
beide partijen gesloten arbeidscontract. Gezag is in zijn aard
onbeperkt, maar komt als zoodanig alleen aan God toe. Onbeperkt gezag kan en mag aan zondige menschen niet toegekend
worden. Zooals de eigendom in wezen onbeperkt is, maar desalniettemin allerlei beperkingen ondervindt, zoo is ook het gezag
van den patroon niet onbeperkt, maar vindt het zijn grenzen in
het contract.55) Talma wil spreken van dienen, niet van gehoorzamen. Maar evenals in een monarchie, de burgers „zijner majesteit onderdanige dienaren" behooren te zijn, en derhalve hebben
te gehoorzamen, zoo heeft de arbeider gehoor te geven aan de
rechtmatige bevelen van den patroon. Zoo volgt uit het woord
„dienaar" de plicht tot gehoorzamen. M.i. faalt ook hier dus de
meening van Talma, dat het onjuist is om te zeggen, dat wie
dient gehoorzaam moet zijn,56)
Naar welke school de arbeider zijn kinderen wil sturen
— een destijds actueele kwestie — 't gaat den patroon niet
aan. De arbeider is een vrij man, volkomen gelijk aan den
patroon,
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Of zijn kinderen ook op de fabriek zullen werken, de arbeider zal het zelf uitmaken. Het „in alles gehoorzaam" kan hij
rustig naast zich neerleggen. Hij is zelfstandig, geen slaaf meer.
En hier ligt nu de groote beteekenis van Talma's strijd, dat hij
deze, wel juridisch bestaande vrijheid gepoogd heeft ook feitelijk
tot stand te brengen. Juridisch, ja dan was het alles wel in orde.
Maar in de practijk? Talma, proclameert de vrijheid van de
arbeidende stand, In het groote maatschappelijk geheel is de
arbeider niet de onderhoorige van den werkgever. Hij breekt
met de zoo vaak in Christelijke kringen voorkomende gedachte,
dat de arbeidersklasse niet het recht heeft om voor betere
arbeidsvoorwaarden op te komen. Op de Ie Chr. Soc. Cursus te
Lunteren, in 1914 gehouden, gaf Talma zelf deze verklaring van
zijn strijd: „Spr, heeft nooit bedoeld den arbeider te maken tot
heer in deze wereld en in het bedrijf, maar hij is opgekomen
tegen de gedachte alsof „arbeider" en „gedrukt" begrippen zijn,
die tezamen behooren.''^?)
Als de arbeider vrij is, dan moet hij ook in vrijheid over zijn
arbeidsvoorwaarden kunnen onderhandelen. Dan moet hij zich
sterk weten door een organisatie die achter hem staat, die in
zijn naam met den patroon kan onderhandelen over het te
sluiten arbeidscontract.
Als de arbeider vrij is, dan heeft hij ook het recht tot
werkstaking. Dan is dat geen inbreuk op een onbeperkt gezag
van den patroon, zooals vele Christelijke arbeiders meenden.
7. WerlfistaMng.
Vrijheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, die wilde Talma
de arbeidende stand geven. Vandaar zijn opkomen voor het
recht van werkstaking, voor coöperatie, voor het toekennen vaa
kiesrecht aan de arbeiders.
Hoe men over werkstaking in de kringen der Christelijke
arbeiders dacht, blijkt duideUjk uit verschillende gedeelten van
Patrimoniums gedenkboek: „Het beginsel behouden".58) Op het
Ie Chr. Soc. Congres van 1891 was, na een referaat van den
heer Wiersinga, de volgende conclusie aangenomen: „Het recht
van werkstaking, mits in elk geval nooit als politiek instrument
of als moedwillige contractbreuk, kan geenszins worden ontkend. Het is eisch der Christelijke consciëntie van dit recht geen
gebruik te maken, voordat de overtuiging is verkregen, dat alle
andere middelen zijn uitgeput; in sommige gevallen evenwel kan
werkstaking plichtmatig zijn."
Talma is tegen de bijvoegingen. Hij wil het recht van werkstaking zonder meer erkend zien. De grondslag van het congfres
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sluit immers a priori alle contractbreuk uit.59) In „Bouwsteenen" verklaart hij: „Die restrictiën betreur ik. Een recht
erkent men of men doet het niet. Niemand bedoelt natuurlijk
dat het recht altijd gebruikt mag worden. Behalve als politiek
instrument is werkstaking in honderd andere gevallen ongeoorloofd. En die eerste restrictie (de tweede hoort daar niet, omdat
zij vanzelf spreekt) is in hare algemeenheid gevaarlijk. Moeilijk
kan toch worden beweerd, dat er geen geval mogelijk zou zijn,
waarin het eenige middel tot verdediging van politieke rechten
zou zijn werkstaking."60)
Velen waren het echter met deze uitspraak, zooals die op
het Chr. Soc. Congres met nagenoeg algemeene stemmen werd
aanvaard, niet eens. Dat mannen van Patrimonium aan stakingen meededen achtten ze een gruwel. Als in strijd met het
Christendom werd werkstaking veroordeeld. Nog steeds worden
er ook nu nog in Christelijke kring gevonden, die principieel
afwijzend staan tegenover werkstaking. Sikkel voelde er weinig
voor. In zijn systeem van bedrijfsorganisatie paste dit wapen der
arbeiders dan ook niet. Ook Nederbragt in zijn „Proeve eener
theorie der economie naar Christelijke belijdenis" staat op een
afwijzend standpunt. Verdediging vond deze opvatting ook in
het werkje van A. Schilder: ,,Recht tot werkstaking?" Deze
laatste is van meening, dat de toestanden waarin de arbeiders
verkeeren zoozeer verbeterd zijn sinds 1891, dat thans niet
meer gestaakt mag worden om verbetering van arbeidsvoorwaarden te verkrijgen. Volgens hem gaat het nu alleen om „de
kaas op de boterham". Opzettelijk neerleggen van de arbeid om
dat te verkrijgen is in strijd met het arbeidsgebod.ei)
Talma verdedigde echter de volgende stellingen op de jaarvergadering van „Boaz" in 1900^2); ,De arbeider is vrij en alleen
aan God verantwoordelijk voor het gebruik van zijn kracht. De
vermaningen in het N.T. tot de dienstknechten gericht, die het
recht van werkstaking schijnen uit te sluiten, mogen op de verhouding van patroon en arbeider niet worden toegepast, als
zijnde gericht tot slaven. De verantwoordelijkheid aan God voor
het gebruik van zijn kracht sluit voor den Christenarbeider
iedere willekeur bij het gebruik van zijn recht uit. Hij mag niet
staken om den patroon te benadeelen, noch om zelfstandig misbruik te maken van tijdeüjke ongelegenheid, en daaruit voordeel
voor zich te zoeken. Staking wordt echter plicht, waar dit de
eenige weg is tot handhaving van zijn recht op behoorlijke
levensvoorwaarden. Maatstaf tot beoordeeling van deze ligt in
zijn goddelijke levensroeping als arbeider, als lid van zijn gezin
en van de kerk, als burger van den staat. Hieruit volgt, dat bij
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de werkstaking, die handhaving van eigen recht bedoelt, buitengesloten moet blijven, krenking van het recht van anderen,"
Nauw verband lag hierin met de in „De vrijheid van den
arbeidenden stand" te verdedigen denkbeelden. Dit stelde Talma
voorop, dat het doel van de vakbeweging niet is de strijd, maar
de vrede door recht. Alle terrorisme verwerpt hij. Maar overreding wil hij toelaten. Zoo heeft hij bezwaar tegen de Amsterdamsche postenorder,63) De Amsterdamsche politie moet in
geval van posten bij stakingen, die posters wegleiden, die belemmering en overlast veroorzaken, bestaande o.a. „in het onaangename of de aandacht trekkende wijze van toespreken". Molest
keurt Talma af. Maar zedelijke drang acht hij geoorloofd, ook
door middel van posten. De meening van hen, die principieel
bezwaar tegen werkstaking hebben, wil Talma eerbiedigen. Maar
dan eischt hij ook, dat ze zich niet aanbieden aan een patroon,
die in 'conflict is met zijn arbeiders. De patroon is dan immers
hun patroon niet.6*) Zij, die in werkstaking wel een plicht zien,
moeten zich, ook in die gevallen, waarin niet duidelijk is aan
wiens zijde het gelijk is, stipt neutraal houden. „Wie in zulk eea
geval zich zou aanbieden om den patroon te helpen is o.i. inderdaad een onderkruiper, die ook bovendien een dwaas is, daar hij
wellicht voor zichzelf en degenen die na hem komen, den strijd
voor het bestaan verzwaart."65) Wanneer de onrechtmatigheid
van de staking duidelijk in het oog springt, dan acht Talma het
zelfs plicht den patroon te helpen, Talma is er van overtuigd,
dat werkstaking vaak een tweesnijdend zwaard is, dat enorme
kosten, leed en, zorg ook voor de arbeiders medebrengt. Hij wil
daarom streven naar zoodanige organisaties van de arbeid, die
werkstakingen kunnen voorkomen, omdat zij de weg tot verzoening en bemiddeling effenen.se) Werkstaking, een mes dat
snijdt aan twee kanten, aldus betitelde Talma dit wapen in de
Tweede Kamer. „Maar wij zien geen kans om daaraan te ontkomen; wij meenen, dat die strijd noodwendig is, en daarom
gelooven wij, dat een vakvereeniging voor ons maatschappelijk
leven is een absolute noodwendigheid en dat het de plicht is van
lederen arbeider om lid te zijn van een vakvereeniging, omdat
hij alleen op die wijze eenige zelfstandigheid kan verwerven bij
het afsluiten van zijn arbeidsovereenkomst."67)
Staking met contractbreuk, Talma verwerpt die. Bij de
behandeling van het arbeidscontract in de Tweede Kamer de
theorie van Troelstra, dat staking is schorsing, niet verbreking
van het contract, besprekend, zegt Talma: „Ik kan mij niet
anders voorstellen, dan dat men door de term schorsing van
een contract wil uitdrukken, dat een arbeider staakt met de
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bedoeling, dat daardoor de dienstbetrekking niet zal eindigen,
maar dat deze onder andere voorwaarden zal worden in stand
gehouden,
Dat is dus schorsing bij manier van spreken, maar is feitelijk toch niets anders, dan het niet nakomen van hetgeen waartoe
men zich verbonden heeft. Mag dit? Een onrecht kan nog geen
recht worden, omdat een massa het doet."
„In de leer van Troelstra is het arbeidscontract alleen een
band voor den werkgever, tenzij het van de zijde der arbeidersorganisatie de opperste sanctie verkregen heeft."
„Troelstra heeft gezegd, dat de arbeiders steeds verkeeren
in oorlogstoestand. Maar wij zijn hier bezig om voor een overeenkomst tusschen hen en hun werkgevers den goeden vorm
te vinden, om hun rechten op de juiste manier te formuleeren,
daarbij past de oorlog niet.''^»)
Verre was het van Talma om werkstaking als het ideaal te
zien. Het standpunt: overal waar maar gestaakt wordt, vindt
de arbeider onze steun, was geenszins het zijne. Van werkstaking
als onderdeel van de klassenstrijd, die liefst zoo vaak en zoo fel
mogeUjk moet worden gestreden, was hij afkeerig. Ook hier ging
het hem om het recht, „Dat naar Christelijke beginselen het
recht bij werkstaking niet geschonden mag worden, wordt wel
algemeen erkend. Dat werkstaking een tweesnijdend zwaard is,
vaak den arbeiders meer schade berokkent dan winst, daarover
zal wel geen verschil van meening zijn. Dat werkstaking ook te
vermijden is, omdat zij vaak een bron is van haat, nijd, stoffelijke
en zedehjke ellende, zal ieder onbevangene wel toegeven. In
onzen tijd, nu de oogen zoo open zijn voor de schaduwzijden van
den politieken oorlog en alles in het werk wordt gesteld om
politieke geschillen op andere wijze dan door strijd van macht
tegen macht op te lossen, behoeft wel geen betoog, dat ditzelfde
ook geldt voor den maatschappelijken strijd, behalve voor hen,
die in den klassenstrijd den hoofdagens zien voor de economische ontwikkeling naar het socialisme. Maar dat in de tegenwoordige omstandigheden werkstaking noodig kan zijn, zal wel
evenmin worden ontkend. En als dan de werkstaking moet
komen, als alle middelen uitgeput zijn en dit het eenige middel
is, dat den arbeiders overblijft om op te komen voor wat naar
him overtuiging recht en billijk is, wat dan?
Mij dunkt, dat dan de werkstaking voor den arbeider naar
Christelijke beginselen geen bezwaar kan opleveren, evenmin als
dit het geval zal zijn, wanneer hij bij arbitrage tegenover den
werkgever zijn belangen zou hebben te bepleiten. Hij is vrije
arbeider, heeft een zelfstandige plaats in de maatschappij en
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dus ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat moet de werkgever
erkennen en de arbeider heeft recht, die erkenning van den
werkgever te verwachten."69)
Vóór alles ging het Talma om het recht. Vandaar dat hij
zich in 1903 tegen de spoorwegstakingen verzette. Naar aanleiding van de eerste staking schreef Tdlma: „Dit (staken) deden
deze arbeiders met ontijdige verbreking van hun contract, en
voor een deel van hen, met terzijdestelling van een door hen!
afgelegden eed. Dit deden zij zonder het noodig te vinden tegenover het publiek met een enkel woord hun contractbreuk te
rechtvaardigen of te zeggen, waarom zij zich door hun eed niet
langer gebonden achtten.
Wie een dergelijke handeling verdedigen kan, moet het
maar zeggen, o.i. is zij door en door onrechtmatig."70) Het
sociaaldemocratisch dagblad „Het Volk" verklaarde zich solidair met elke strijd der arbeiders; of er recht is, welke middelen
worden gebruikt, welke belangen in gevaar komen, dat word<niet gevraagd. In elke strijd vinden de arbeiders de socialisten
naast zich. Talma doet daaraan niet mede. „Wij zijn overtuigd,
dat de arbeidersbeweging door zich los te rukken van de banden
van het recht en door zich willekeurig en met geweld een Weg
te willen banen van den goeden weg afraakt en wel verstoren en
vernietigen kan, maar niet bouwen. De arbeider, die al zijn kracht
inspant om zijn recht te handhaven, zijn recht om zijn roeping
te vervullen, in gezin, maatschappij, staat en kerk en daarbij in
samenwerking met anderen kracht zoekt, werkt naar onze overtuiging aan de hervorming der maatschappij. Hij staat voor het
recht en al verliest hij tijdeUjk, hij moet op den duur winnen.
Maar wie vooruit wil, langs paden van onrecht, hij kan tijdelijk
winnen, maar zijn winst gaat voorbij."'^!) Wanneer eenige tijd
later de algemeene staking dreigt als protest tegen de door het
Ministerie-Xwi/per ingediende stakingswetten, dan roept Talma
de arbeiders op om te doen, wat zij kunnen om de algemeene
staking te laten mislukken. Niet als onderkruipers, om er een
extra-broodje uit te slaan, maar als mannen die begrijpen dat
het hier geldt de vervulling eener hooge roeping.^^2) steeds we?r
waarschuwt hij de arbeiders voor het gevaarlijke van de
stakingsbewegingen, voor het anarchistische zog, waarin de
sociaaldemocratische leiders hun volgelingen voeren. „De arbeiders verliezen datgene, wat voor de toekomst het cement zal
moeten zijn voor onze samenleving, den eerbied voor recht en
wet, een schade die jaren en jaren blijft, zonder vergoed te
worden. Men leert ze vandaag de bestaande wet te minachten,
zoodra ze niet klopt met het eigen belang, en men droomt da
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morgen, wanneer men zelf wetten kan maken, dezelfde menschen
die het eerste lesje geleerd hebben, het weer zullen hebben vergeten en zich zullen willen buigen."73) Aldus brengt hij den arbeiders eerbied voor recht en wet bij, ook wanneer die soms tegen
hun belangen mochten ingaan en hoopt hij ter wille van de toekomst der arbeidersbeweging, dat de Regeering krachtige steun
zal vinden bij de Christen-arbeiders, dat zij door rustig door te
werken, trots verdachtmaking en tegenwerking, doen wat zij
kunnen om deze aanslag op de Regeering te verijdelen.'^*) Ook in
de Kamer wijst Talma de sociaal-democraten op hun verantwoordelijkheid jegens die arbeiders, die gewoon zijn naar hen -^e
luisteren, en die langzamerhand hadden afgeleerd om in de
anarchistische prediking te zien een leer, die een weg tot wezenlijke hervorming aanwijst. De sociaal-democraten zijn er voor
verantwoordelijk, dat vernieuwde sympathie voor de anarchistische argumenten levendig werd.'^s) Anarchie was volgens
Talma het karakter van de stakingen van 1903. Volgens Rüter
in zijn proefschrift kan men niet van een anarchistisch karakter
van die stakingen, en zeker niet bij de eerste, spreken.''^6)
Waarin schuilt volgens Talma het anarchistische? In de theorie,
door Troelstra ook verkondigd, dat de collectieve kracht der
vakvereenigingen het door iemand individueel met een individueel patroon gesloten contract, breken kan. Hiermede wordt in
strijd met de gewone begrippen van onze wetgeving gehandeld.
Zoo ondergraaft men voor de vakvereenigingen de grond waarop
deze alleen kunnen staan en tot ontwikkeling komen.'^'^)'
Daarnaast was Talma niet blind voor de verschillende misstanden, waaronder de arbeiders, bij de spoorwegen in het bijzonder, gebukt gingen. Zoo schreef hij in „Patrimonium"''^s):
„Immers met alles heeft de staat, die toezicht houdt op het
spoorwegverkeer, zich ingelaten. Alles wat den dienst betreft, is
in bijzonderheden geregeld. Maar de rechtstoestand der duizenden arbeiders bleef ongeregeld. Hun loon werd door de maatschappij naar eigen goedvinden vastgesteld. Alleen op de regeling van hun diensttijd werd toegezien, maar hier gold het dan
ook niet alleen de arbeidsvoorwaarden der arbeiders, maar
tevens de veiligheid en den geregelden gang van het verkeer.
De staat stelde wel een groot aantal dezer arbeiders onder een
verplichting, die met een eed moest worden bekrachtigd, maar
om de vraag, hoe het bij de nakoming dier verplichtingen stond
met hun rechten, daarover heeft de wetgever zich niet bekommerd." Wanneer hij zich later als lid der enquête-commissie naar
de toestanden bij de spoorwegmaatschappijen nader daarvan DO
de hoogte heeft gesteld, is zijn oordeel wat milder geworden.
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Dan spreekt hij in de Tweede Kamer: „Wanneer de enquêtecommissie in eenige woorden haar oordeel over de spoorwegen
samenvat, dan doet zij het aldus: de commissie heeft uit het
door haar ingestelde onderzoek den indruk verkregen, dat de
spoorwegmaatschappijen haar zedelijke verplichtingen tegenover
hun personeel, bij vergeUjking met andere groote werkgevers
hier te lande, niet hebben verwaarloosd."''^9)
En wanneer de staking mislukt is en velen, ontslagen, zonder werk rondloopen, dringt hij aan op hulp voor de slachtoffers.
„De kracht der beweging school voor een deel in een tekort aan
sociale rechtvaardigheid, in maatschappelijke wanverhoudingen.
Dat de staking de uitbreiding hebben kon, die zij verkreeg, is
een ernstige waarschuwing tot ons geheele volk gericht, opdat
ieder zich afvrage, wat hij naliet van zijn plicht, wat hij deed,
waardoor mogelijk werd, wat nu gebeurde."8o) Dan roept hij op
tot verzoening, tot betooning van solidariteit voor kameraden,
die, zij 't door eigen schuld, in nood zijn, tot leniging van het
leed dat zij over zich, hun vrouwen en kinderen deden komen.
Dan spoort hij de Christelijke arbeiders aan om tegenover wantrouwen en haat een dubbele kracht van toewijding te stellen. Zij
moeten de arbeidersbeweging redden uit het moeras, waarin die
nu is geraakt. Daartoe moet de vakorganisatie uitgebreid
worden. Samenwerking tusschen de Christelijke arbeidersorganisaties moet voortgezet en verstevigd. Geen reactie, geen
anti-socialisme, als louter negatieve beweging, maar actie. „Ons
recht kan nooit komen door het recht van anderen te krenken,
maar alleen door sociaal recht, door recht voor allen."8i)
8. Het Marxisme.
Deze opvatting van Talma, om niet in anti-socialisme zijn
kracht te gaan zoeken, verhinderde hem evenwel niet om steeds,
in woord en geschrift, het Marxisme te bestrijden. In 't bijzonder
keerde hij zich tegen het dogma van de klassenstrijd, toenmaals
door de S.D.A.P. als waarheid aanvaard. Reeds vóór de spoorwegstakingen had hij de Christelijke arbeiders hiervoor gewaarschuwd. Telkens weer komt hij op dit thema terug: geen klassenstrijd, maar verzoening. Aldus geeft hij in „Patrimonium" de
beteekenis van de klassenstrijd weer: „De erkenning van den
klassenstrijd beteekent, dat de klasse der loonarbeiders een
belang heeft, dat strijdig is met de belangen van alle andere
klassen der bevolking. De loonarbeider moet naar deze leer in
allen, die tot andere standen in de maatschappij behooren, zien
een vertegenwoordiger, bewust of onbewust, van een maatschappelijke organisatie, die het leven der arbeiders drukt."82) Groote
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verwoesting heeft dit Marxistisch leerstuk teweeggebracht. De
geest van tallooze arbeiders is er door bedorven. Niet op een
sociale vrede, maar op strijd moest de vakvereeniging gericht
zijn. Geen samenwerking met, maar een steeds toenemende haat
tegen den patroon was hiervan het gevolg. Zooveel mogelijk
staken, steeds hooger eischen stellen, den patroon immer wee"'
trachten te benadeelen door ongemotiveerde en onverantwoordehjke acties, dat was het zuiver Marxistisch ideaal. Hierdoor zou
de komst van de nieuwe maatschappij, die naar wetenschappelijk
vaststond komen moest, bespoedigd worden. Het socialisme was
immers van utopie wetenschap geworden. De ontwikkeling der
maatschappij leerde, dat de uitgebuitenen van nu niet eeuwig
tot de onderdrukten zouden behooren. Het historisch-materialisme maakte het den arbeiders duidelijk, dat de economische
verhoudingen de alles beheerschende factoren waren. Als de
omstandigheden maar veranderd zijn, dan zal het uit zijn met
alle menschelijke ellende en verdrukking. De strijd tusschen de
klassen, tusschen onderdrukkers en onderdrukten, zou de komst
van deze heilstaat kunnen verhaasten. Dan zal alle maatschappelijke onderscheiding opgeheven zijn, doordat de arbeidersklasse tot volk geworden is, alle andere klassen in zich opnemende. Dit streven, door de S.D.A.P. ten onzent in haar beginperiode tot het hare gemaakt, bracht die partij er toe om bij
iedere sociale hervorming te zoeken naar de ontbinding der
tegenwoordige maatschappelijke organisaties. Niet het belang
van het volk als geheel, in al zijn vertakkingen, maar het belang
van die eene klasse van arbeiders werd alleen in het oog gehouden. Bovendien beging men daarbij nog de fout om het socialistisch gedeelte der arbeiders voor te stellen als de arbeidersklasse. De andere groepen telden niet mede. Aldus werd het volk
innerlijk verscheurd en in voortdurende strijd gehouden, en dat
niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een ideaal, dat een
nieuwe toekomst moest brengen. Daarmede werd aan deze
arbeiders, die naar die leer luisterden de arbeidsvreugde ontnomen. Immers alleen voor de kapitalistenklasse werd gearbeid,
om hen steeds grootere meerwaarde deelachtig te doen worden.
Groot was dan ook de verantwoordelijkheid van die leidslieden
die een dergelijke mentaliteit bij hun volgelingen aankweekten,
Niet alleen het volk, dat in twee strijdende partijen verdeeld werd
door deze leer, maar ook de arbeiders zelf, geestelijk er door
bedorven, werden het slachtoffer van een dergelijke leiding en
volksvoorlichting.
Dankbaar mogen we dan Talma zijn. Oók een arbeidersleider, naar wien tallooze werkers luisterden, óók een man, die
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opriep tot strijd, maar een strijd om recht, die er naar streefde
verzoening tusschen de verschillende klassen tot stand te brengen — we denken hierbij aan een poging daartoe in zijn raden
van arbeid, waarin patroon en arbeider gelijkelijk vertegenwoordigd zouden zijn — die de arbeiders er van doordrong, dat verheffing van de arbeidende stand in het belang van heel het volk
was. Hij strijdt voor sociale hervorming. Hij is van meening, dat
alleen diegene het socialisme bestrijdt, „die de arbeidersbelangen
dient, niet alsof deze waren de belangen van het volk, maar die
ze dient als de belangen van dat lid van het volkslichaam, dat
nu gedrukt wordt en daarom ook het leven van het geheele
lichaam in gevaar brengt''.^^) Hij gelooft, „dat de arbeidersklasse alleen baat heeft bij een hervorming, die aan alle leden
van het volkslichaam, aan ieder op zijn plaats en in zijn roeping,
het volle recht geeft".»*) En juist, omdat hij van meening is,
dat er voor de arbeidersbeweging geen beter pleit is te voeren,
dan dat zij er is in het belang van het geheele volk, daarom
bestrijdt hij het socialistisch leerstuk van de klassenstrijd, wijl
dit de arbeidersbeweging in de grond bederft. Op dat standpunt
moet de arbeidersbeweging zich stellen wil zij toekomst hebben,
„Op dat standpunt staande zal zij aan het volksleven toevoeren
nieuwe frissche kracht, want door de toenemende kracht van
dit lid van het groote volkslichaam, zal het geheel worden
gesterkt."85)
Talma beschouwt de sociaal-democratie als een macht, die
voor het welzijn van de arbeidersstand gevaarlijker is, dan
eenige andere. „In een zegepraal der S.D.A.P. kunnen wij niets
anders zien, dan een reactie tegen het individualisme, maar
waarbij de democratie geleid wordt op den weg eener materialistische practijk."86) Dat schrijft hij naar aanleiding van een opmerking van Troelstra in „Het Volk", die Talma beschouwt als
den besten wegbereider voor het socialisme in die kringen, die
anders voor de sociaal-democraten voorloopig ontoegankelijk zijn.
Dit beteekent niet, dat Talma geen critiek heeft op de zoogenaamde kapitalistische maatschappij. Maar de bestaande
ongerechtigheden komen volgens Talma niet voort uit het wezen
van het kapitalisme, maar uit het feit, dat dit maatschappelijk
stelsel optreedt in een zondige wereld. „Wij zijn overtuigd, dat
er geen enkel economisch stelsel is, dat in een zondige wereld
niet aanleiding zou zijn tot onrecht en tot verdrukking en daarom
meenen wij ook, dat de misstanden in onze kapitalistische maatschappij niet het wezen van het kapitalisme veroordeelen."8'f)
Welke samenleving er is, steeds zal er onrecht zijn, omdat de
zonde blijft. Na zijn aftreden als minister maakt hij in ,,Stemmen
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des Tijds" verschillende opmerkingen over de verhouding tusschen Christendom en maatschappij, zulks naar aanleiding van:
„Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H. P. G. Quack".88)
„Of een samenleving op den grondslag van een socialistische
voortbrenging mogelijk zal zijn, is een technisch economische
quaestie, die in de theorie wellicht niet ten volle beantwoord
kan worden. Of een zoodanige samenleving voordeel zou brengen, of de cultuur tot nieuwe ontwikkeling zou worden gebracht,
het godsdienstig, zedeUjk, verstandelijk leven er veiliger zou zijn
of vruchtbaarder, het zijn vragen van groot gewicht, maar
waarop het antwoord voor zoover al te geven, beheerscht zal
worden door de onderscheidene waardeering van de verschillende
elementen in het geestelijke leven. Maar of er zal zijn onrecht,
dat is, naar het inzicht, dat het Evangelie geeft, geen vraag.
Daarom is het streven naar sociale rechtvaardigheid in het licht
van de Evangelische beginselen nooit het streven naar een
anderen maatschappijvorm, maar een leven in de verhoudingen,
waarin men zich bevindt naar de goddelijke levensbeginselen."
„Daarom kan Christelijk-sociaal leven niet bestaan in de verdediging van de kapitalistische productiewijze, in welke fraaie
vormen zich die verdediging ook huUe; maar evenmin in een
propaganda voor de socialistische, al is die propaganda nog zoo
idealistisch opgezet."89) Het streven van een Christen moet zijn
het zoeken van de gerechtigheid, dit is de grondstelling, waar
Talma in al zijn geschriften van uitgaat. Zoo ook hier. Daarom
stelt hij als hoofddoel van de ChristeUjke vakbeweging niet het
anti-socialisme, zooals Troelstra beweerde, maar positief: de
ontwikkeling en bevestiging van het recht der arbeiders.90) En
omdat Talma van meening is, dat een doorwerking der socialistische beginselen fataal is voor een goede ontwikkeling der
arbeidersbeweging vinden de socialisten hem steeds weer onder
hun bestrijders.
Ook in de Tweede Kamer getuigt menig debat van Talma's
meening, dat Christendom en Marxisme niet samen kunnea
gaan. Op grond van het feit, dat de sociaal-democraten „het
hart van het volk binden aan materieele dingen, door 't te leeren
droomen, dat door de evolutie in de maatschappij in deze wereld
van zonde en onrecht kan komen een wereld van gerechtigheid '
bestrijdt hij hen daar.ai) Het door Marx in zijn „Zur Kritik der
Politischen Oekonomie" neergeschrevene: „Het is niet het
bewustzijn van de menschen, dat hun zijn, maar omgekeerd, hun
maatschappelijk zijn, dat hun bewustzijn bepaalt", kwam in die
sociaaldemocratische gedachtengang uit. Tegen dit historischmaterialisme komt Talma op. Dat acht hij „onvereenigbaar met
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de eer die aan God toekomt en de plaats die Hij in het wereldleven heeft als de Bron en Oorsprong van alle goeds".92)
9. Het staatlnindig leven.
Daarnaast bestrijdt hij in het parlement ook de liberalen
Onmachtig zijn ze volgens hem om een doeltreffend verwec
tegen het socialisme te leveren. Speciaal met Prof. Van der Vlugt
voert hij hoogstaande debatten.93) Het is naar aanleiding
daarvan dat deze hem Jupiter tonans noemt. Deze hoogleeraar
was van meening, dat het verschil tusschen hem en de socialisten iets is, dat uitgemaakt kan worden door boeken die het
Marxisme bestrijden met wetenschappelijke argumenten. Talma
is echter van meening, dat de groote massa der menschen van
al die wetenschappelijke argumenten niets af weet, omdat ze er
geen kennis van neemt en het haar begrip verre te boven gaat.
WetenschappeUjke bestrijding is slechts voor een beperkte kring
van waarde.
De band tusschen wetenschap en volk, tusschen universiteit en hen, die niet gewoon zijn te studeeren, is in alle tijden
een probleem geweest. Kuyper had de gave om zijn gedachten in
een dergeUjke vorm te gieten, dat ook de eenvoudigen konden
medeleven met de resultaten der wetenschap, die aan de door
Kuyper gestichte universiteit beoefend werd. Daarmede werd
een band gelegd die noodzakelijk is, wil een universiteit geworteld zijn in het volksleven, wil er niet een scheiding zijn tusschen
een hoogere groep van wetenschapsbeoefenaars en een lagere
groep van menschen, voor wie dat terrein der wetenschap een
volkomen gesloten boek is. De waarde van een universiteit moet,
naast de vorming en opleiding van studenten, vooral hierin liggen, dat de wetenschap de belangstelling trekt van een groep
menschen, die de universiteit steunt. De beoefening der wetenschap geeft aan hen, die daarin hun levenstaak gevonden hebben,
rijke vreugde. De resultaten van hun arbeid verliezen echter een
groot deel van hun waarde, indien door de wijze waarop deze
bekendgemaakt worden de groote massa van het volk er geen
kennis van kan nemen of ook, doordat, hetgeen nog erger is, het
noodige geesteUjke contact tusschen volk en universiteit ontbreekt.
Talma verweet den liberalen dat al hun wetenschappeUjke
bestrijding van 't Marxisme geen invloed had, m.a.w., dat d^
band bij hen tusschen wetenschap en leven verbroken was. „Gij
liberalen hebt geen wapenen tegen het Marxisme", zoo laat hij
het in de Kamer hooren. ,,Waar is de bron van de eigenlijke
geesteUjke levensbeschouwing bij u? Daarmede alleen kan men
het wezenlijke van het socialisme bestrijden, wanneei* men een
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vaste basis heeft in de Christelijke beginselen. Dat is niet iets,
waarop we wandelen als op een veroverd terrein", zegt Talma
„Het is niet iets, waarboven we staan, maar iets, dat boven ons
staat en daarin vinden wij twee elementen vereenigd. In de
eerste plaats is de Christelijke levensbeschouwing zoo grootsch
en rein van conceptie, dat alle wetenschap en filosofie van
eeuwen niet in de schaduw daarvan kunnen worden gesteld.
Maar tegelijk hebben we daarin een macht, die den meest eenvoudige aangrijpt in zijn leven, hem geeft een richtsnoer voor
zijn handelingen."9*) Daarom zoekt Talma, gelijk hij in een
interview aan een verslaggever van „De Telegraaf" verklaarde,
als het op de leiding van 's lands zaken in één hand aankomt,
eerder een toevlucht bij Lohman, dan bij Drucker, hoewel het
mogelijk is, dat vele van de sociale wenschen van Patrimonium
eerder bij den laatste, dan bij den eerste instemming zullen
vinden.95) Die voorkeur is een gevolg van de antithese, die er
bestaat tusschen de verschillende groepen in den lande, een
antithese, die Talma niet als een ideaal zag, maar als een noodzakelijk gevolg van de actie van de liberale partij. „De antithese, als scheiding tusschen de groepen die nu links en rechts
zijn, bestaat alleen zoolang als het volk niet gevoelt, dat bij de
Regeering van welken kant zij ook hier komt, die edele, die groote
volksbelangen veilig zijn", spreekt Talma in de Kamer. Wat is
gekomen noemt hij niet in de eerste plaats vrucht van het
werken van een Groen, een Kuyper of een Lohman, maar allereerst het resultaat van wat de liberalen de laatste halve eeuw
stelselmatig hebben gedaan.96) En wanneer dan de liberalen —
zooals De Beaufort — hem tegenwerpen, dat de godsdienst te
heilig is om in het staatkundig leven te worden gebruikt, stelt
Talma de volgende meening daartegenover: „Ik vraag den
geachten afgevaardigde of dat niet een onjuiste opvatting,
zoowel van godsdienst als van staatkunde is. Dat staatkunde
iets is, dat zoo vuil is, dat zelfs de aanraking met den godsdienst niet kan strekken om haar te verheffen, maar alleen kan
strekken om den godsdienst neder te trekken in het slijk, is dat
een erkentenis, die komen mag uit den mond van iemand, die
jarenlang tot de meest geëerde staatslieden in Nederland heeft
behoord? Is het een man, die zijn leven gewijd heeft aan de
staatkunde, die tot het Nederlandsche volk mag zeggen: godsdienst is iets dat veel te hoog staat om in het stof der staatkunde te worden neergedrukt?
Ik acht dit een onjuiste opvatting van de staatkunde.
Maar is godsdienst werkelijk zoo iets heiligs? Dat wist ik
niet. Ook hier is een misverstand.
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God is heilig, maar godsdienst is een historisch verschijnsel,
evenals staatkunde, handel, enz., waarin nobele, maar ook lage
dingen zijn, waarin waarheid, maar ook leugen is. Godsdienst
is in zichzelf een historisch verschijnsel, met alle eigenschappen
welke aan historische verschijnselen, die zich onder de menschen
voordoen, eigen zijn. Neen, hier is weder het misverstand, dat
wij bij de vrijzinnigen altijd opmerken. Wanneer Goeman Borgesius zegt: „Gij moest eens weten hoeveel waardeering wij hebben voor uw vroomheid", dan zeggen wij: Hebt gij nooit gemerkt, dat wij niet waardeering daarvoor vragen? Wij vragen
niet waardeering van ons geloof, maar eerbiediging van God.
Wanneer iemand zegt, dat hij God en staat buiten verband wil
stellen, dan kan hij dat niet doen, zonder in God te ontkennen
wat hij niet ontkennen kan, zonder het woord God zelf van zijn
beteekenis te berooven. Het spreekt toch vanzelf, dat, wanneer
de grondslag van onze maatschappelijke en persoonlijke vrijheid
ten slotte voor ons hierin is gelegen, dat wij, boven de rechten
die de staat ons toekent, erkennen de roeping, die God ons
geeft in ons leven, en het kan niet anders dan dat, als iemand
ons zegt, die roeping hebt gij buiten u te stellen als gij u met
staatkunde bemoeit, hij den grondslag aanrandt, waar alles op
rust, de beteekenis die niet de godsdienst, maar die God voor
het wereldleven heeft."9''^)
Godsdienst en politiek, het waren voor Talma niet twee
streng gescheiden terreinen. Integendeel! Talma's leven en
werken is niet te begrijpen, wanneer men geen acht slaat op het
fundament, waarop hij bouwde. Voor hem bestond er geen
tegenstelling tusschen zijn werk als Verbi Divini Minister en als
leider van de arbeidersbeweging, als strijder voor het Christendom ook in het parlement. Zijn werk voor de arbeiders zag Talma
ook als een strijd voor de komst van Gods Koninkrijk.
Zijn afwijzing van de klassenstrijd deed Talma ook verwerpen het denkbeeld om een Christelijke arbeiderspartij te stichten. Verschillende, al te vooruitstrevende elementen in de kring
van Patrimonium, ontevreden menigmaal met de gang van zaken
op politiek terrein, afkeurende het conservatisme ook bij onderscheidene rechtsche Kamerleden, meenden, dat Patrimonium in
een dergelijke richting werkzaam moest zijn. Talma was hier
echter niet voor te vinden. Daarmede zou Patrimonium vervallen
in dezelfde fout, waarin ook de socialistische arbeiders vervallen
waren. Reeds in een van de eerste artikelen, die Talma als lid
van de redactie van „Patrimonium" schreef, waarschuwt hij er
voor, dat de arbeiders niet dezelfde verkeerde gedachte moeten
aanvaarden, die vroeger de middenstand en de hoogere standen
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hadden gehad, dat zij zich verbeelden het volk te zijn. Daarnaast
is er immers de koopmansstand, die der geleerden, enz. „Deze
hebben ook elk hun eigen plaats in het maatschappeUjk lichaam.
En wie dat ziet, gevoelt, dat het voorbijzien van een deel voor
het geheel zich noodzakelijk wreken moet. Het kan zijn, dat de
nood de arbeiders dwingt. Maar Patrimonium staat niet in dat
geval. Staande voor de Christelijk sociale beginselen kan het
tevens staan voor het beginsel, dat ook boven de arbeidersstand
staat de natie. Daardoor wordt het sterk in zijn getuigen voor
het feit, dat het het belang is van de natie, dat ook de arbeidersstand kome tot zelfstandigheid en eigen recht.''^»)
Patrimonium blijve werkliedenvereeniging en worde geen
politieke partij, zoo schrijft Talma menigmaal in zijn weekblad.99) Dat beteekent niet, dat van een werkliedenvereeniging
geen invloed op de politieke partijen mag uitgaan. Maar wel, dat
een arbeidersvereeniging als zoodanig, niet zich moet mengen in
de politieke strijd. Niet moet optreden als kiesvereeniging. Hier
komt een verschil tot uiting met de sociaaldemocratische arbeiders, voor wie vakvereeniging en politieke partij zoo nauw aan
elkander verbonden waren. Beide hadden één doel: het voeren
van de klassenstrijd. Die strijd was voor hen ook uitgangspunt
in het politieke leven. Talma acht dit echter fout. „Wij gelooven,
dat er een eenheid in het volk is, een organische eenheid, waarin
alle standen een plaats hebben, al kan het voorkomen, dat de
plaats van den een gedeelteUjk door een ander wordt ingenomen,
zooals b.v. bij ons, waar aan de arbeiders een grootere plaats
toekomt, dan hun tot nog toe werd ingeruimd. Niet de arbeiders,
maar het volk!", aldus schrijft hij in „Patrimonium".loo)
Hoe moeten de arbeiders dan invloed uitoefenen op het
staatkundig leven? De eigen Christelijke arbeiderspartij wordt
hiertoe, behalve bij groote noodzaak, afgewezen.
Op drieërlei wijze meent Talma dat invloed mogelijk is.
Allereerst moeten de arbeiders in de kiesvereenigingen,
waarvan zij lid zijn of lid kunnen worden, hun invloed doen
gelden. Deze zijn het, die de verkiezingen leiden, die de
candidaatstelling verzorgen, enz. Hier is het terrein, waarop de
arbeider aan politiek kan doen, niet als lid van Patrimonium
maar als burger. En wanneer de arbeiders met de kiesvereeniging niet tevreden zijn, dan geeft Talma de raad: Zoek een
andere, of richt een andere op van zuiverder gehalte.loi)
Een tweede middel tot verkrijging van invloed, was de
gedachte door Talma op de bondsvergadering van Patrimonium
van 1897 in een motie belichaamd. Patrimonium had voor de
verkiezingen van dat jaar zijn wenschen vervat in een sociaal
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program van actie. De vraag kwam nu aan de orde: wat met dit
program te doen? Talma hield een pleidooi voor de opvatting,
dat Patrimonium als organisatie de instemming met het program als maatstaf zou nemen of het een bepaalden candidaat bij
de verkiezingen zou steunen. In de volgende motie formuleerde
hij dit: „Het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium,
gehoord de algemeene beraadslagingen over de punten door het
verbondsbestuur opgesteld, en hetgeen daarbij is opgemerkt over
het Concept Program der Antirevolutionaire Partij, is van meening, dat Patrimonium als zelfstandige partij nimmer mag afwijken van den eisch, dat de steun van Patrimonium bij verkiezingen
van leden der Tweede Kamer onvoorwaardelijk afhankelijk is
van de instemming met deze punten van sociaal belang."io2)
Op de vergadering werd de opmerking gemaakt, dat in deze
motie het gevaar school van de vorming van een eigen politieke
werkliedenvereeniging. Talma erkende dit ten deele, maar wees
er op, dat de stichting van Patrimonium zelf reeds eenigszins in
die richting ging. Alleen wanneer bleek, dat op Patrimonium's
wenschen geen acht werd geslagen, moest in die richting verder
gegaan worden. In het orgaan kwam hij eenige tijd later nog
eens op deze kwestie terug. Dan schrijft hij: „Patrimonium is
een werkliedenverbond, met doeleinden niet politiek, maar
sociaal, maatschappelijk. Patrimonium, dat een bond van kiesvereenigingen werd, zou den naam behouden, maar zijn karakter, zijn werkkring wijzigen. Voor een ChristeUjke arbeiderspartij is de tijd er dan eerst, wanneer, zooals in Duitschland, de
Christelijke burgerij toont, de arbeiders zich niet te kunnen denken dan als half-burgers, hun geen plaats durft of wil inruimen
naast zich. Dan is een ChristeUjke arbeiderspartij noodzakeUjk,
maar niet omdat de arbeiders dat begeeren, maar omdat zij
ertoe gedrongen worden."io3)
De motie-TaZma had ten gevolge, dat in „Patrimonium" een
lijst van aanbevolen candidaten verscheen, „als hebbende hun
instemming betuigd, met het in de algemeene vergadering aangenomen besluit."i04)
Bij de verkiezingen van 1901 kwam hetzelfde punt weer aan
de orde. Gezien de bezwaren werd nu een tusschenweg bewandeld. Tot de vier groote Prot. Chr. partijen werd het verkiezingsprogram gestuurd in de hoop, dat de punten van het program
bij de samenstelling van de verschillende programma's zouden
wegen. Mocht dit pogen niet slagen, dan zou het verbondsbestuur
zich wenden tot de verschillende candidaten om hun gevoelen
t.a.v. het program te leeren kennen. Dié partij, of dié candidaat
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zou Patrimonium's steun verkrijgen, die bUjk gaf de denkbeelden van Patrimonium voor te staan.io5)
„Bij de candidaatstelling voor de Kamer is weinig rekening
gehouden met de arbeidersbelangen", klaagt Talma in „Patrimonium". „Laten we hopen, dat nu rekening gehouden wordt met
het toegezonden programma aan de Christelijke partijen."io6)
Dit bleek een ijdele hoop. Men kreeg óf een afwijzend antwoord,
óf een verwijzing naar een reeds vastgesteld program voor de
verkiezingen. Nu werd de instemming van de candidaten
gevraagd, waarmede men dus kwam tot het stelsel-TaZma.
„In de theorie klinkt het wel mooi" — aldus Talma — „de
partijen in te lichten over wat Patrimonium wil, maar in de
practijk staat het zoo, dat de heeren het al lang wisten, voordat
zij onzen brief kregen en moeilijk met ons verbond konden gaan
debatteeren over de urgentie of de formuleering van de verschillende punten."io7) Een Ujst van candidaten, die op het
toegezonden program van actie geantwoord hadden, werd in
„Patrimonium" gepubliceerd met de opmerkingen, die deze over
het toegezondene gemaakt hadden. Zoo wilde Lohman zich niet
binden aan verklaringen, een ander keurde een dergeUjk verhoor af.
Daarnaast werd gepoogd om mannen van Patrimonium als
candidaat gesteld te doen worden. Dit had tot resultaat dat de
voorzitter Van Vliet en Talma in 1901 als lid der Tweede Kamer
gekozen werden.
10. Kiesrecht.
Als derde middel om meer invloed voor de arbeiders in het
staatkundig leven te verkrijgen, werd door Talma de uitbreiding
van het kiesrecht tot de arbeiders verdedigd. „Maatschappelijke
hervorming, die voor zoo belangrijk deel betreft den toestand
der werklieden moet erbij winnen, wanneer die werklieden zelf
hun vollen invloed hebben op de samenstelling der volksvertegenwoordiging."io8) Naar deze uitbreiding van het kiesrecht heeft
Talma van het begin af aan gestreefd. Reeds zijn eerste, geruchtmakende redevoering in 1894 te Dordrecht gehouden, was een
veroordeeling van het door hem gewraakte „mammonkiesrecht"
en een verdediging van het „mannenkiesrecht". In de strijd om
Tak's Kieswet trok hij bewust voor Kuyper partij. Vandaar zijn
spreken voor diens candidatuur te Dordrecht, ondanks alle
critiek, die hij als Hervormd predikant daarop verwachten kon.
Waarom is Talma voor kiesrechtuitbreiding? Allereerst
omdat verwacht mag worden, dat de sociale belangen bij de
wetgeving meer op de voorgrond zullen komen. Daarnaast om
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het beoefenen van de sociale rechtvaardigheid in het kiesrecht
zelf. Tegen het bestaande kiesstelsel heeft Talma bezwaren,
omdat de grondslag daarvan het bezit is. Niet de kiezer, maar
het bezit des kiezers heeft het kiesrecht. Zulk een kiesrecht
noemt Talma onrecht, het is mammonkiesrecht, dat als oorsprong van de volksvertegenwoordiging, die vertegenwoordiging
in haar wortel vervalscht. Noch op grond van het grootei
belang, dat de bezitter zou hebben bij de staatszaken — immers
wie heeft meer belang bij sociale wetgeving: de rijke of de arme?
— noch wegens de hoogere ontwikkeling der censuskiezers,
evenmin als gevolg van de meerdere zelfstandigheid, die een
uitvloeisel zou zijn van stoffeUjke welvaart, acht Talma dit
stelsel verdedigbaar, „Ter wille van de sociale rechtvaardigheid
moet het gedaan zijn met het kiesrecht van het bezit. Wij
moeten hebben het mannenkiesrecht." StoffeUjke goederen, het
bezit als zoodanig mag geen scheiding maken tusschen kiezers
en niet-kiezers. In het volgende beeld drukt Talma dit uit: „Stel
u het volk, naar stoffelijke welvaart beoordeeld, voor als een
pyramide. Bovenop staat de rijkste en de breede vlakte aan den
voet zijn de armen. Nu gaat men dezer dagen altijd uit van de
gedachte, dat men door in de p5Tamide een horizontale dwarssnede te maken, niet alleen scheidt rijkeren en armeren, maaidat deze doorsnede ook dienst kan doen voor zedelijke onderscheidingen. Maar neen, het stemvee zit beneden; maar ook —
heel boven in den top! En wie gelooft, dat ook de politiek dooizedelijke beginselen wordt beheerscht, voelt, dat iedere scheiding
naar bezit ook politiek onhoudbaar is." Talma pleit voor volksinvloed. Dat is niet iets nieuws, zegt hij. Reeds 25 jaar geleden
heeft Kuyper dit verdedigd. En al voor 35 jaar heeft Van der
Brugghen voor deze zaak het pleit gevoerd. Enkele citaten uit
No, 6 van de „Christelijke Tijdvragen van een Jurist", dat de
eigen titel heeft: „Studiën over de verhouding tusschen de
beginselen van gezag en vrijheid op staatsgebied" moeten dit
oordeel bevestigen,
Aldus kiest Talma reeds in de aanvang van zijn optreden
partij voor de democratische richting. Omdat volgens hem „ten
slotte de maatschappelijke verheffing van de arbeiders alleen
het werk der arbeiders kan zijn"io9)^ moet aan de arbeiders ook
in het staatkundig leven invloed toegekend worden.
Van harte vindt dan ook punt 3 van Patrimonium's program
voor de verkiezingen van 1901 zijn instemming en steun, waar
het luidt: „Patrimonium begeert een zoodanige uitbreiding van
het kiesrecht, dat het verleend worde aan gezinshoofden en
daarmee geUjkgestelden, zoodat hierdoor aan den arbeidersstand
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in zijn geheel het kiesrecht kome." Hij vindt hierin overeenstemming met wat het Centraal Comité van A.R. Kiesvereenigingen
verklaard heeft. Dit Comité heeft evenmin vrede met de bestaande regeling van het kiesrecht en het eischt een andere,
waardoor alle rangen en standen in staat worden gesteld tot de
samenstelling der volksvertegenwoordiging mede te werken.no)
Aan de kwestie van het kiesrecht wijdt Talma in 1902 een
serie artikelen in het orgaan. Hij begint, na een overzicht van
de geldende kieswetbepalingen aan de hand van art. 80 der
Grondwet van 1887 gegeven te hebben, met felle critiek uit te
oefenen op de bestaande Grondwet, die kenteekenenvan geschiktheid en maatschappelijke welstand eischte, wilde men gerechtigd
zijn mede te werken aan de samenstelling van de volksvertegenwoordiging. „Ging het bij den staat alleen om de belangen van de
bezitters als zoodanig, dan was het zeer verklaarbaar, dat men
alleen liet meespreken, degenen die wat hebben. Maar dat ontkent immers ieder. Ieder geeft toe, dat het in den staat niet
gaat om het bezit, maar om het recht. Waar staat geschreven,
dat het recht der armen veilig is bij de rijken? Waar staat
geschreven, dat het recht veiliger is bij de rijken dan bij de
armen ? Dat is nergens te vinden en daarom is de bepaling, der
Grondwet, die feitelijk maatschappelijken welstand als eisch stelt
voor kiesbevoegdheid, onrecht."iii) Het karakter van de Kieswet-Van Houten, die een onderscheiding kent tusschen z.g.
belasting-, huur-, loon-, spaar- en examenkiezers, waarbij een
kenteeken van geschiktheid een kenteeken van maatschappelijke welstand overbodig maakte en omgekeerd, acht Talma
hierin gelegen, dat het feiteUjk niets anders is, dan een
beperking van het algemeen kiesrecht. Daarom kan het niet
anders of de actie voor algemeen kiesrecht wordt gesterkt door
het karakter van de bestaande regeling."ii2)
Wat te denken van een algemeen kiesrecht? Terecht wijst
Talma er op, dat dat nooit kan beteekenen, dat ieder mag stemmen. Altijd zullen er bUjven van wie het uitbrengen van een zelfstandige stem niet kan worden verwacht. Talma merkt op, dat
door mannen van gezag is beweerd, dat algemeen kiesrecht de
chaos is. Naar aanleiding daarvan schrijft hij: „Wij aarzelen
niet het uit te spreken, dat van ons tegenwoordig kiesrecht naaj
het algemeen kiesrecht niet is de stap van orde naar chaos,
maar is en blijft de overgang van den eenen chaos in den
andere."ii3) De rechtsgrond van het algemeen kiesrecht, die
men meent gevonden te hebben in de leer der volkssouvereiniteit, kan Talma niet aanvaarden. Evenver werpt hij van zich d3
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recht de staatkundige begeleiding is van de klassenstrijd, die zij
in het maatschappelijk leven voeren. Met de afwijzing van de
klassenstrijd is ook dit streven veroordeeld. Daarna gaat Talma
over tot een bespreking van het in A.R. kring, vooral door
Kuyper, verdedigde gezinshoofdenkiesrecht, het „huismanskiesrecht". Veel voelt hij voor dit stelsel, omdat hij groote waarde
toekent aan het gezin en aan het gezinsleven. „Het gezin, de
groote leerschool van 't gemeenschapsleven dienstbaar te maken
aan den opbouw van het staatkundig samenstel, dat is zeker de
kostbare en vruchtbare kern van de leuze kiesrecht der gezinshoofden. Een ander argument is 't element der historie. Di^
historische kracht van het gezin, dat besef van verantwoordelijkheid, niet alleen voor* het heden, maar zoowel voor het erfdeel van het verleden als voor de toekomst, dat besef is van
hooge beteekenis ook voor het politieke leven."ii4)
Geheel en al voldoet hem dit gezinshoofdenkiesrecht echter
niet. Het stelsel van het huismanskiesrecht, hoewel uitmuntend
door eenvoud, volgens Talma, laat toch bepaalde leemten over,
uitkomende in de toevoeging: toekenning van kiesrecht aan
gezinshoofden en daarmede geUjkgestelden. Die leemte wil
Talma aanvullen door toekenning van het kiesrecht aan de
arbeiders. Met arbeiders bedoelt hij allen die door geestelijke of
lichameUjke arbeid medewerken aan de algemeene volkswelvaart. Op de volgende grond verdedigt Talma dit arbeiderskiesrecht: Een van de hoofdeischen van een goede volksvertegenwoordiging is, dat zij oor en hart hebbe voor het algemeen
belEing, d.w.z., dat bij de bescherming van de eene stand het
belang van de andere stand niet onrechtmatig geschaad worde,
dat het geheel nooit vergeten worde bij de bezorging van de
deelen. Geen uitwendig kenmerk is er, dat zooveel grond geeft
voor het vermoeden, dat hij die dit kenmerk heeft, iets voelt
voor het algemeen belang, dan juist het kenmerk van arbeider
in de ruimste zin genomen. T -^, voortbrengsel van de arbeid
ontleent zijn beteekenis aan de gemeenschap, waaraan het wordt
aangeboden. In de arbeid, in de ontwikkeling van de arbeidskracht en in de benutting van de arbeidsvoortbrengselen staat
het gemeenschappelijke altijd weer naast en telkens weer boven
het persoonlijke. Talma acht het van overwegende beteekenis,
dat gezorgd wordt voor een zoo goed mogelijke ontwikkeling van
allerlei arbeidskracht en voor een zoo vruchtbaar mogelijk making
van aller arbeid. Op grond van deze overwegingen vindt Talma
het voor de hand liggen de arbeiders op te roepen om mede te
werken aan de samenstelling der volksvertegenwoordiging, die
op richting en inhoud der politiek zoo groote invloed heeft.ii5)
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Hoe de practische regeling van het hier voorgestelde zal
moeten zijn, wil Talma in het midden laten. Van de door Kuyper
verdedigde scheiding tusschen een politieke en een maatschappelijke vertegenwoordiging verwacht Talma voorloopig niet veel,
omdat de daarvoor benoodigde organisatie ontbreekt. Wel
oppert hij het plan om aan hen, die zoowel gezinshoofd als
arbeider zijn een dubbele stem toe te kennen.
'^
De belangrijkste beteekenis van het toekennen van het
kiesrecht aan arbeiders acht Talma echter gelegen in de geestelijke verheffing van de arbeidersklasse, die er het gevolg van zal
zijn. Hebben de arbeiders kiesrecht dan hebben ze ook meer
belangstelling voor het staatkundig leven, omdat ze nu daarop
invloed kunnen uitoefenen. Vandaar dat Talma, later als Minister, in zijn Radenwet voorstelde om de Raden van Arbeid door
verkiezingen tot stand te laten komen. Dat deze verkiezingen
nooit gehouden zijn, i^ een van de oorzaken van de geringe
populariteit, die deze raden aanvankelijk genoten. Geef den
arbeider kiesrecht, maak hem mondig, dan werkt ge mede aan
verheffing van de arbeidende stand, dat was de gedachte, die
Talma leidde bij zijn pleidooi voor het arbeiderskiesrecht. Wanneer het parlement, zooals Kuyper het in „Ons Program" uitdrukte, de geconcentreerde natie is, dan gaat het niet aan hierbij
geen plaats in te ruimen voor de arbeidersstand.iis) En dan
moet men van Talma daarbij niet verwachten, dat hij in een
juridisch kloppend betoog, staatsrechteUjk hecht gefundeerd,
dit arbeiderskiesrecht zal verdedigen. Talma is, ondanks het
feit, dat men hem een geboren jurist genoemd heeft, iemand,
die veel impulsief te werk gaat, die zich laat leiden door zijn
gevoel. Hij was allereerst de predikant, diep bewogen met de
sociale nood, die hij om zich heen zag. Opheffing van de arbeiders uit die nood, dat was zijn doel.
11. Coöperatie.
1
Van Talma kan niet gezegd worden, dat hij afwijzend stond
\ tegenover het nieuwe, dat het maatschappeUjk leven bood.
1 Integendeel, hij stond open voor iedere hervorming, die een
(^ vooruitgang voor de arbeiders beteekende. Dit zagen we in zijn
strijd voor het goed recht der vakvereeniging, in zijn streven
voor een uitbreiding van het kiesrecht. Dit kwam ook uit in zijn
pleiten vooi< de verbruikscoöperatie.
In vele afdeelingen van Patrimonium stond men in de
negentiger jaren der vorige eeuw afwijzend tegenover het streven, dat zich in arbeiderskringen en daarbuiten voordeed, om
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zich door samenwerking, door coöperatie, goedkooper te voorzien van de eerste levensbehoeften, Talma deelde in de vergadering van „Boaz", 26 en 27 September 1893 te Rotterdam.
gehouden, mede, bij de bespreking van het referaat van den heer
A. E. van Kempen over „De afschaffing van den middenstand
een ideaal der moderne wereldbeschouwing", dat er in de afdeeling Vlissingen van Patrimonium in de winter van het jaar 1893
bijna een scheuring was ontstaan, omdat sommigen voorstelden
samen kolen te koopen. Dat mocht niet. Dat werd rovolutionnair
geacht.ii'^) Als „een monster, gevaarlijker dan de revolutie",
dat de middenstand zou doen verdwijnen, dat socialistisch was,
werd coöperatie voorgesteld.iis) Menige vergadering werd er
aan gewijd. De afdeeling Gouda nam, na een referaat van L. F.
Duymaer van Twist, een motie aan, waarin men uitsprak, „dat
de coöperatie, zooals die in onzen tegenwoordigen tijd voorgestaan wordt, ten nadeel werkt van den Nederlandschen arbeider; dat het noodzakelijk gevolg dier coöperatie zijn zal de
ondergang van menig patroon, wat mede ten nadeele van den
arbeider komen zal; dat die coöperatie het maatschappelijk verband ten onderste boven werpt." Duymaer van Twist had in zijn
referaat, zooals hij nader verklaarde, vooral de coöperatie in de
ambtenaarswereld op het oog gehad. Het gevolg van deze motie
was, dat het vraagstuk nog drukker in de kringen van Patrimonium besproken werd, omdat de afdeeling Gouda een verzoek
om betuiging van adhaesie tot de andere afdeelingen gericht
had. Vooral de benadeeling van de middenstand, die van de
verbruikscoöperatie een gevolg zou zijn, was voor velen een
doorslaggevend argument om dit instituut af te wijzen en elke
steun te ontzeggen.
Talma was, door de bestudeering van de geschriften der
Engelsche Christen-socialisten, vertrouwd geraakt met de gedachte der coöperatie en overtuigd van de groote voordeelen, die
door dit samenwerken van de arbeiders behaald konden worden.
In een serie artikelen gaf hij in „Patrimonium" van dit gevoelen
blijk.119) „Een netelig onderwerp", noemt hij het, „dat toch niet
ontweken mag worden, vooral niet door hen, die in coöperatie
een gewichtig hulpmiddel vinden om den arbeider voor den
maatschappelijken strijd te sterken en te ontwikkelen."i20)
Talma begint met er op te wijzen, dat samenwerking van velen
in het arbeidsproces heeft medegewerkt tot een ontzaglijke
vermeerdering van de productie. Volgens Talma was het de
bedoeling van de oorspronkeUjke predikers van de coöperatie
om de samenwerking ook tot uitdrukking te brengen in de
organisatie van de fabriek. Bij hen leefde het ideaal van de
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productieve coöperatie, waardoor de arbeider van nu zou worden
de medeëigenaar en volgerechtigd deelgenoot van straks.
Vervolgens geeft Talma de geschiedenis van de coöperatie
in Engeland weer, waar Robert Owen als eerste er op wees, dat
er een fout moest schuilen in een maatschappelijke organisatie,
die het toeliet, dat de arbeiders bij de steeds stijgende voortbrenging en daardoor toenemende rijkdom buiten de werking van de
vermeerderende welvaart bleven, hoewel zij toch hun aandeel
hadden gehad in de voortbrenging. Na het verloop van de
beweging der Chartisten, waren het de Christen-socialisten, die
machtige invloed uitoefenden. Deze verwierpen de concurrentie,
de strijd van allen tegen allen, als het leidend beginsel in de
maatschappij. Hun ideaal: de productieve coöperatie, bleek echter geen levensvatbaarheid te bezitten. Naast andere factoren,
waren zoowel de geaardheid van den mensch, die nu eenmaal
geleid wil worden, als ook de miskenning van de ondernemersfunctie van deze mislukking de oorzaak. De verbruikscoöperatie
daarentegen kreeg geweldige uitbreiding. De eenvoudige wevers
van Rochdale maakten school. De beginselen door hen voor hun
levensmiddelen-winkel aanvaard: levering tegen contante betaling, verdeeling van de winst naar maatstaf van de hoeveelheid
van de inkoop, weglegging van een gedeelte van de winst voor
opvoedingsdoeleinden — werden door tallooze anderen overgenomen, als leidinggevend bij de oprichting van coöperaties.
Deze vorm van coöperatie vooral werd bestreden. Een
coöperatieve samenwerking van boeren in credietbanken, in
zuivelfabrieken werd beschouwd als nuttig en geoorloofd. Verbonden de arbeiders zich echter om samen te werken bij het
aanschaffen van hun levensbehoeften, dan werd daarin een
aanslag op de middenstand gezien, die vooral voor Christelijke
arbeiders ongeoorloofd was. „Een goed Christen kan en mag
geen coöperator zijn", heette het in een in 1908 verschenen
brochiire.121) Terzelfder plaatse wordt elke overbodig gemaakte
winkelier, zoolang voor hem geen nieuwe werkkring op het
groote maatschappelijk terrein wordt aangewezen, een maatschappelijke moord op rekening van de coöperatie genoemd.
Hoe dacht Talma over deze vorm van coöperatie, gezien de
benadeeling van de middenstand, die er het gevolg van kon zijn?
Reeds op de genoemde vergadering van „Boïiz", in 1893, had
Talma er op gewezen, dat een vereenzelviging van middenstand
en winkelstand onjuist is. Vandaar, dat hij bezwaren heeft tegen
een door den referent geponeerde stelling: „Het behoud van den
middenstand levert een waarborg op voor de rust van den
staat." Talma wil hier niet spreken van „de" middenstand, maar
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van „een" middenstand. Hij wijst er op, dat in groote fabrieken
als „De Schelde" — hiermee kwam hij in Vlissingen in aanraking
— weer een middenstand opkomt. „De maatschappij gaat steeds
vooruit. Waarom zou ze dan op dit stuk moeten büjven staan
waarop ze thans staat?" is zijn vraag. In zijn „Patrimonium"artikelen stelt hij de vraag: „Gaat het aan, een sociale hervorming, die gezond en rechtvaardig is, tegen te houden op grond
van het nadeel, dat daardoor wordt toegebracht aan een kring
van personen, wier arbeid overbodig zou worden, indien de hervorming werd doorgevoerd?"i^22) Een beslist: Neen! is Talma's
antwoord op deze vraag. Uitgangspunt bij de beantwoording .«
voor hem zijn opvatting van de arbeid. Het laten verrichten van
overbodige werkzaamheden acht Talma in strijd met het zedeUjk
karakter dat de arbeid dragen moet, d.w.z., dat alleen die arbeid,
die vrucht draagt voor de gemeenschap waarde heeft, en dat
niet de belangrijkste vraag is: hoeveel geld brengt de arbeid op?
Vandaar, dat hij concludeert, dat de arbeid van de moeder, die
het zieke kind verzorgt, evenveel waarde heeft als de arbeid va.i
den vader in de fabriek.123) Deze zedelijke waarde-maatstat
legt hij ook aan bij de beoordeeling van de arbeid van de winkelstand. Wanneer de werkzaamheden der winkeliers even goed en
veel goedkooper op andere wijze verricht kunnen worden, dan is
de instandhouding van een dergelijke toestand een tolereeren
van verspilling van menscheUjke arbeidskracht, die niet geduld
kan worden. Bovendien, zegt Talma, zijn het de arbeiders, die
die onnoodige kleinhandelaren moeten onderhouden. „Het gaat
toch wel moeilijk om op de arbeiders de last te leggen, door
wering der coöperatie, te zorgen, dat een zeker aantal burgers,
die nu behooren tot den middenstand, zich kunnen handhaven in
een levenspositie boven die der arbeiders, zonder dat de arbeiders
de overtuiging hebben, dat daar tegenover staat de levering van
werkeUjk nuttigen arbeid." Ook hier is weer voor Talma zijn
opvatting van de arbeid het hoofdargument, evenals het dat was
bij de verdediging van het arbeiderskiesrecht. De waarde van de
arbeid wordt dan ook door Talma hoog aangeslagen. Niet de
arbeid op zichzelf moet als een vloek gezien worden, die op de
menschheid rust. Veeleer is het begeleidende „in het zweet uws
aanschijns" de straf, die den gevallen mensch trof. Elders heet
het: „De beteekenis toch van iedere arbeid ligt ten slotte in het
resultaat van den arbeid, niet in het loon, dat de arbeid brengt.
Hieraan gemeten, kan de coöperatie niet in strijd zijn met de ware
opvatting van den arbeid, omdat, zooals juist blijkt uit de bezwaren tegen coöperatie, deze is een eenvoudige vorm om hetzelfde
doel te bereiken."i24)
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Tegen de coöperatie werd ingebracht, dat ze socialistisch zou
zijn. Verklaarbaar was dit argument, omdat vooral in de kringen
der sociaaldemocratische arbeiders sympathie voor dit instituut
werd gevonden. Om op grond daarvan echter tot een socialistisch
karakter van coöperatie te besluiten, acht Talma echter onjuist.125) „Wij kunnen ons voorstellen, dat de menschen die van
coöperatie hooren, denken aan socialisme. Er is in coöperatie
zeker een sociale gedachte van het beste allooi. Maar men vergete niet, dat de coöperatie als zoodanig niet-socialistisch is,
wanneer men, de zaken in haar beginsel vergelijkende, spreekt
van het socialisme in zijn historischen vorm. Het socialisme van
de laatste halve eeuw, zooals het b.v. vertegenwoordigd wordt
door de sociaal-democratie, is revolutionnair, in dien zin, dat het
geen wezenUjke hervorming mogeUjk acht, dan op grond van
de vernietiging van privaatbezit van arbeidsmiddelen. De coöperatie daarentegen staat met beide voeten op den tegenwoordigen toestand der maatschappij, en meent haar doel te kunnen
bereiken met de middelen, die onze tegenwoordige sociale inrichting aan het individu laat. Wil men socialisme noemen, alles wat
tegen het individualisme en liberalisme van voor 50 jaar opkomt,
ja dan is coöperatie socialistisch.
Wil men socialistisch noemen alles wat de arbeiders sterk
maakt en helpen kan op den weg naar zelfstandigheid, ja, dan
is de coöperatie socialistisch. Maar dan ook zouden wij meenen
heeft de coöperatie haar beste aanbeveling in het socialisme dat
er in zit, want dan is dat socialisme hetzelfde als wat voor ons
is een van de noodzakelijke grondslagen van alle blijvende sociale
hervorming."i26)
Eenige tijd later waarschuwt Talma in „Patrimonium" er
voor, naar aanleiding van een congres der S.D.A.P., waar
Wibaut over dit onderwerp gesproken had, om dit terrein niet
over te laten aan de Marxisten, door wie de verbruikscoöperatie
feiteUjk alleen geduld wordt als strijdmiddel om aan geld te
komen voor de socialistische propaganda. „Voor ons is de coöperatie niet een strijdmiddel, maar juist, omdat ik meen, dat de
coöperatie een groote sociale macht is, meen ik, dat ieder die in
den bloei der S.D.A.P. niet ziet een voordeel voor de toekomst
van ons land, zich eens ernstig moet afvragen, of door stilzitten
onzerzijds het zoo mag komen, dat de sociaal-democraten de
hand leggen op de coöperatieve beweging hier in Holland. Ieder
zie toe, opdat eenmaal de schade niet onherstelbaar zij."i27)
Aldus werkte Talma mede om de denkbeelden over dit
instituut in Patrimonium's kring te verhelderen. De coöperatie
heeft een grootevlucht genomen. De winkelstand heeft zich echter
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gehandhaafd. Niet alleen door zelf samen te werken bij inkoop,
reclame e.d., hebben de winkeliers zich eigen gemaakt de voordeelen die coöperatie kan bieden, maar ook hier bleek de prikkel
van het eigenbelang van den winkelier een belangrijke factor,
die hem, toegerust met meer vakbekwaamheid, zich deed handhaven, ook tegenover een vaak felle concurrentie van de coöperatie. Het argument van de betere waren, die men van een coöperatief bedrijf kan verwachteni28), gaat, voor Nederland althans,
niet meer op, sinds een ver doorgevoerde controle op grond van
de Warenwet plaats heeft.
Veel waardeering kon de middenstand aanvankelijk bij
Talma niet vinden. Ook van een organisatie van middenstanders
verwachtte Talma niet veel. Een verklaring van de geringe
groeikracht der organisatie der handeldrijvende middenstand
meent hij gevonden te hebben in het feit, dat het bij die groep
van personen aankomt op persoonlijke krachtsontwikkeling.
„De krachtigste elementen in den middenstand ontwikkelen zich
en komen tot welslagen langs den weg der mededinging en voor
een beweging is een andere stemming noodig dan die tot mededinging prikkelt,"i29) Talma acht het een nationaal belang om
de middenstand te helpen, maar hij erkent het eerlijk, daarbij
eerst te denken aan de nijveren en pas daarna aan de winkeliers,
Als Minister sprekend op het 6e Middenstandscongres te Amsterdam zei Talma echter, dat de feiten hem tot andere gedachten
hadden gebracht. Ook op het gebied van de handeldrijvende
middenstand bleek organisatie doeltreffend te kunnen werken,
door leiding te geven op eigen terrein. i3o) De middenstand
mocht bogen op de volle sjnnpathie van Minister Talma. De
„R.K. Middenstander" kon dan ook, naar aanleiding van Talma's
sterven getuigen: „Met hem daalt ook ten grave een groot voorstander van den middenstand. Hij toch was het, die als Minister
de grondslagen legde voor de Enquête-commissie en de Staatscommissie voor den Middenstand. Hij was het, op wiens kabinet
men voor de belangen van den middenstand nooit tevergeefs en
zelden zonder schitterend gevolg aanklopte."
Reeds in ,,Patrimonium" pleitte hij voor een gelijktijdige
sluiting van alle winkels op een vroeg uur en op Zondag, waartoe
hij allereerst de publieke opinie wil bewerken. Verder wil hij den
wetgever tusschenbeide laten komen om een regeling mogelijk
te maken, waardoor de overmatige arbeidstijd in overleg met
belanghebbenden wordt ingekort.i3i) Geenszins schroomde hij
voor ingrijpen van de overheid, wanneer de onderlinge organisatie der winkeliers niet sterk genoeg bleek. De overheid grijpe
dan in met haar sterke hand, ,,opdat niet een gansche kring het
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slachtoffer worde van de hardnekkigheid van enkelen, die niet
willen luisteren naar rede."i32)
12. De taak van de Overheid.
Van de Overheid in haar verhouding tegenover haaFëigén
werklieden eischt hij, dat ze vraagt wat een behoorlijk loon is
voor de te verrichten arbeid in verband met de levensbehoeften
van den arbeider en zijn gezin,i33)
Daarnaast richt hij tot de Overheid een verzoek tot steun
voor de arbeidersbeweging om uit de wetgeving weg te nemen
wat die beweging zou kunnen belemmeren. Niet van de wetgeving, maar van de arbeidersbeweging verwacht Talma de
sociale hervorming. Hij vergeleek eens de functie van den Staat
in deze met iemand, die een door een ander ontdekt terrein iii
kaart brengt. 134) in zijn „De Arbeidersbeweging" constateert
hij eveneens, dat er wel niemand zal zijn, die uitsluitend en in de
eerste plaats van de wetgeving de oplossing van het arbeidersvraagstuk verwacht. „Vooreerst, omdat de wetgever bij de ingewikkeldheid van het maatschappeUjk leven door het stellen van
zijn algemeene regelen wel nooit veel meer zal kunnen doen, dan
de ernstigste uitwassen afsnijden. En omdat de arbeidswetgeving
niets vermag zonder de krachtige medewerking der arbeiders
zelf. De oude waarschuwing Quid leges, sine moribus? geldt ook
hier. De arbeiderswetgeving moet zich aansluiten aan het besef,
omtrent hetgeen recht en billijk is, bij hen, wier belangen hier in
zoo hooge mate worden geraakt."i35) Wil arbeiderswetgeving
vruchtbaar zijn, dan moet er verband zijn met de werkelijkheid
van het leven en ook daarom acht Talma een ingrijpende
arbeiderswetgeving alleen mogelijk wanneer een krachtige
arbeidersbeweging daarvoor de grondslag is.i36)
Tot steun aan die arbeidersbeweging riep hij de meer ontwikkelden op, om de arbeiders te helpen bij hun strijd om zelfstandigheid,om hen te ontwikkelen in cursussen e.d. Speciaal tot
de predikanten ging deze roep van Talma uit. In het voorwoord,
dat hij voegde bij de vertaling van Prof. Harnack^s „De Evangelisch-sociale roeping in het licht der kerkgeschiedenis", schrijft
hij: „Velen gevoelen, dat de kerk in hare roeping te kort schiet,
door in de bewegingen van onzen tijd haar getuigenissen terug
te houden, dat zij in de vragen, die onze dagen zoo zeer bewegen,
moet medespreken, wil zij haar recht van bestaan handhaven en
niet in plaats van volkskerk te zijn, terugzinken tot den rang van
een conventikel met een reusachtig belemmerenden omloop van
breede wijdsche kerkelijke vormen en namen. Velen gevoelen,
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dat de kerk niet het minst door haar onaandoenlijkheid op dit
gebied zich mede schuldig maakt aan dien afval van die duizenden, die hoe langer hoe meer met alle kerkeUjke leven breken."
Talma is overtuigd van de groote invloed die van predikanten op hun gemeente kan uitgaan, Hen wil hij helpen „den weg
te vinden om leiding te geven, die gevraagd wordt, een leiding,
die niet is een economische voorlichting, maar een sterking van
het Christelijk geweten en zoo het woord van den Christus te
brengen in den maatschappelijken strijd, het Woord, dat ook
daar een Evangelie is."i37)
De arbeidersbeweging is allereerst een zaak der arbeiders.
Zij zullen zelf leiding er aan moeten geven. De taak van de nietarbeiders moet zijn „een zich overbodig maken". „Als de arbeider
er is, die leiden kan, dan moet de vreemde terugtreden, indien
hij zichzelf kent, ook al ware hij in menig opzicht de meerdere
in gaven", aldus Talma in „Patrimonium".iss)
Ondanks dat, stelt de ChristeUjke arbeidersbeweging en
vakbeweging haar mannen voor vele vragen, zonder welker
oplossing zij niet voort kunnen,i39)
Ligt hier niet een groot terrein braak?
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HOOFDSTUK IH,
TALMA EN DE SOCIALE WETGEVING.
1. Inleiding.
Minister Talma! Fel bestreden — hoog geprezen,
„Er zat misschien nooit gevaarlijker Minister aan de
Ministertafel dan Minister Talma. Wij hebben gehad onbeteekenende ministers, wij hebben onbekwamen gehad, wij hebben
er gehad die tot den laatsten dag van hun ministersloopbaan
alléén demagoog of alléén politicus waren, doctrinaire ministers
of al te luchthartige. Niet één van hen was een zoo dagelijksch
gevaar voor onzen staat en onze maatschappij als Minister
Talma. Onbekwaam is hij allerminst. Zijn vermogen om zelfs
van een hem vreemde en zeer omvangrijke regeling alle details
in zich op te nemen en te verdedigen is bewonderenswaardig.
Zijn physieke en geestelijke gezondheid moet wel onverwoestbaar
zijn; zijn eerbiedwaardige werkkracht stelt er haast onvervulbare eischen aan. Daarbij is hij een uitnemend spreker, een
vaardig debater, een gemakkeUjk te benaderen en welwillend
man. Al die eigenschappen maken hem te gevaarlijker minister,
omdat ééne, omdat de hoofdvoorwaarde niet is vervuld: omdat
hij niet één vezel van den staatsman aan zich heeft", aldus de
schrijver van het Binnenlandsch Overzicht in het tijdschrift
„Onze Eeuw",i)
Daartegenover staat het getuigenis van den warmen Talmavereerder Dr. J. J. A. Bakker, die in een rede gehouden voor de
studenten der Nijmeegsche Universiteit en voor die van de Vrije
Universteit, hen aanspoorde: „Gij beiden, gij Christelijke studenten, begrijpt het en helpt mij mede den vaan dragen van
dezen met Thorbecke grootsten staatsman, welken ons Koninkrijk gekend heeft, van dezen allerchristelijksten, allergoedertierendsten mensch. "2)
„Omdat hij niet één vezel van den staatsman aan zich
heeft." — „Van dezen met Thorbecke grootsten staatsman,"
Is grooter tegenstelling denkbaar?
j
Een veel omstreden figuur is Minister Talma geweest. Zijn
I werk werd bij zijn overUjden dood verklaard. Van een uitvoering
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van de door hem in het „Staatsblad" gebrachte verzekerings- !
wetten was geen sprake. „Tragiek ligt er over dit werk, tragiek
over het lot van dezen man, met zijn schip gestrand in de haven
en daarop heengegaan in de kracht des levens, zonder dat hij
heeft vermocht een hand uit te steken om de kostbare lading te
redden", aldus Prof. Dr. Kohnstamm.^)
Het werk van dezen Minister van Landbouw, Handel en
•- Nijverheid gaan we nader bezien. Het werk van hem die verklaarde: „Het is de hoogste eerzucht van mijn leven, iets tot
stand te brengen op het gebied van de arbeidersverzekering, al
ware dat nog zoo nederig, omdat ik zulk een groot belang in de
arbeiders stel, "4)
Het werk van den man, die zich er niet voor schaamde een
politiek man genaamd te worden, die in de Kamer verklaarde
bij de behandeling van de begrooting voor het jaar 1910: „Ik
heb mij nooit geschaamd om op te komen voor de politiek van
de partij, waartoe ik hoor, toen het mijn taak was voor de beginselen van die partij propaganda te maken. Daarvoor heb ik
geen moeite gespaard en alles overgehad, omdat ik trouwens
geen oogenblik er aan denk om het te beschouwen als een
blaam, dat men een politiek man zou zijn, ook in den engen zin
van het woord, dat men doet aan partijpolitiek op één voorwaarde echter, dat men met partijbelang in zijn wezen niet
bedoelt het belang van de coterie, waartoe de personen behooren, die de partij voorstaan, maar het belang van het land,
zooals dit door de partij krachtens haar beginselen wordt verstaan. Nu is het een eigenaardige proef die een partij doorstaat,
wanneer zij geroepen wordt om in de mannen die haar vertegenwoordigen, te zitten aan de Regeeringstafel; dan moet zij
toonen, dat het haar niet te doen is om het belang van een
groep, een partijtje, maar om het belang van het geheele land. In
dien zin wil ik niet breken met mijn verleden en ik hoop van harte,
dat de liefde voor de beginselen, die mij tot nu toe er toe bracht om
propaganda te maken, ook waar, ik begrijp dat best, dit anderen
lastig en onaangenaam was, mij zal bijbUjven en ik zal er alles
toe zetten, dat daarbij mij niemand zal kunnen vinden op wegen,
waarvan men zou zeggen: dat zijn wegen, die niet behooren
voor een Minister, die staat voor het geheele land en niet voor
een partij.''^)
We beperken ons tot Talma's werk als Minister van Arbeid. !
Zijn werkzaamheden op dit gebied werden het heftigst gecritiseerd. Zij zullen het onderwerp uitmaken, waaraan dit hoofdstuk is gewijd. Derhalve komen achtereenvolgens ter sprake:
de reorganisatie van de Arbeidsinspectie; de motie-Schaper
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betreffende de 10-urige arbeidsdag; de herziening der Arbeidswet; de Steenhouwerswet; Stuwadoorswet; Bakkerswet; Landarbeiderswet, terwijl ten slotte Talma's werkzaamheden op
het gebied der sociale verzekering als één geheel in een apart
hoofdstuk zullen behandeld worden. Waar de critiek zich niet
richtte op een bepaald onderdeel van Talma's wetgeving, maar
op de methode van zijn legislatieve arbeid, zal die besproken
worden na de behandeling van de Landarbeiderswet,
2. Reorganisatie Arl)eidsinspectie.
Een van de eerste werkzaamheden van Minister Talma was
^de reorganisatie van de Arbeidsinspectie. De 12de Februari
Minister geworden, deed hij reeds de 15de Maart daaraanvolgende het latere hoofd van de Arbeidsinspectie, Ir. H. A. van
IJsselsteyn een uitnoodiging tot bespreking van deze zaak toekomen. Deze stond in nauw contact met de Rotterdamsche
gemeentewerklieden en kon, blijkens inlichtingen, die Talma
van de Rotterdamsche vakvereenigingen kreeg, zeer goed met
zijn ondergeschikten opschieten. In het algemeen was Talma
toch gelukkig met het benoemen van zijn ambtenaren. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Goeman Borgesius, kon dan ook
in zijn herdenkingswoord bij het overlijden van Talma verklaren:
„Als hij voordrachten tot benoeming moest doen, dacht hij in de
allereerste plaats aan bekwaamheid, en als hij technische of
andere hulp noodig had, zocht hij dikwijls adviseurs onder zijn
felste tegenstanders." 6) Ook de keus van Van IJsselsteyn bleek
een zeer geslaagde. Groote waardeering koesterde deze voor
Talma, verkregen door een nauwe samenwerking gedurende
vijf jaren.
Ir. Van IJsselsteyn werd belast met het voorstellen van
reorganisatieplannen voor de Arbeidsinspectie, waartoe deze,
in gezelschap van den lateren Prof. De Vooys, verschillende
landen bezocht om de daar bestaande overeenkomstige diensten
te bestudeeren.
De toenmalige organisatie van de Arbeidsinspectie hier te
lande was zoodanig, dat de Minister van Arbeid slechts op
gebrekkige wijze voorlichting kon inwinnen omtrent kwesties,
waarover hij een beslissing had te nemen. Ook voor het ontwerpen van nieuwe maatregelen op het gebied der arbeidswetgeving
werkte de Arbeidsinspectie niet doeltreffend. Dit vond zijn oorzaak in het feit, dat de adviezen hieromtrent werden uitgebracht
door een vergadering der 9 Inspecteurs van de Arbeid, die bij
meerderheid van stemmen over een bepaalde zaak besliste. Het
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gevolg hiervan was, dat soms, door de verandering van zienswijze van één der inspecteurs, een volgende maal een geheel
ander advies werd uitgebracht, Talma wilde deze toestand beëindigen, voordat hij met zijn wettelijke regeling van de arbeid
een begin ging maken. Het voorstel van Van IJsselsteyn, door
Talma aanvaard, was nu om het zwaartepunt van de voorbereiding der nieuwe wettelijke bepalingen te verleggen van de
inspecteurs naar het hoofd van dienst. Wel zouden de inspecteurs hun zelfstandigheid mogen behouden en met den Minister
mogen correspondeeren, maar hun brieven zouden het hoofd
van de dienst moeten passeeren.^)
De 1ste September 1909 kwam de reorganisatie tot stand,
Een Directeur-Generaal van de Arbeid werd aan het hoofd van
de Arbeidsinspectie gesteld. Met een aan hem toegevoegden
inspecteur, een electro-technicus en een medisch adviseur vormde hij de centrale dienst der Arbeidsinspectie, te Den Haag
gevestigd. Een hoofdinspecteur of inspecteur 1ste klasse kwam
aan het hoofd van elk district of inspectie. Ondergeschikt aan
dezen werden inspecteurs 2de klasse, adjunct-inspecteurs, inspectrices, adjunct-inspectrices, opzichters — aangeworven uit technici met een middelbare opleiding, die in de regel eenige jaren
practisch werkzaam waren geweest — en controleurs, als hoedanig vooraanstaande arbeiders werden aangewezen, s)
Ir. H. A. van IJsselsteyn was de eerste Directeur-Generaal
van de Arbeid,
Van veel nut is dit georganiseerde instituut onder Minister
Talma geweest voor het aanbrengen van materiaal voor de
arbeidswetgeving. De enquête, ingesteld om de mogelijkheid van
de vaststelling van een maximum-arbeidsduur in bakkerijen te
onderzoeken, was een staaltje van de goede organisatie van deze
dienst, In vijf weken tijds werden toen ongeveer 13.000 bakkerijen door de ambtenaren van de Arbeidsinspectie bezocht. Al
had het verzamelde materiaal voor de in behandeling zijnde
Bakkerswet geen direct resultaat — de wet werd verworpen —
belangrijke gegevens werden toch verkregen, voor een latere
herziening der Arbeidswet bruikbaar.
Belangrijk werk verrichtte de Directeur-Generaal van de
Arbeid ook door het presideeren van vergaderingen van werkgevers en arbeiders, wanneer er sprake was van het regelen
van de zaken van het een of ander bedrijf. Dit door Talma in
het leven geroepen instituut, dat niet officieel was en niet naar
buiten werkte9), bleek in onderscheidene gevallen zeer vruchtbaar te werken. Trouwens Talma stelde in het algemeen prijs
op samenwerking met het bedrijfsleven. Dit bleek wel uit zijn
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gewoonte om van belangrijke maatregelen van bestuur of wetsontwerpen een voorontwerp ter kennisneming aan werknemersen werkgeversorganisaties te zenden om hen in staat te stellen
eventueele opmerkingen en critiek ter kennis van den Minister
te brengen.
3. De motie-Scliaper.
Deze motieio), die voor de verkiezingen van het jaar 1909
in de Tweede Kamer behandeld werd, was reeds de 24ste
December 1906 ingediend. Verschillende malen al had men aangedrongen op behandeling er van. Ze luidde:
„De Kamer van oordeel, dat naast de grootst mogelijke
beperking van den nachtarbeid en betere bescherming van
kinderen en jeugdige personen, de wettelijke beperking van
den arbeidsduur van alle volwassen arbeiders, en wel tot 10 uren
per etmaal gewenscht is, gaat over tot de orde van den dag."
Ook buiten het parlement werd geijverd voor de invoering
van dat, wat de motie vroeg. De Arbeidsinspectie stelde een
onderzoek in, maar bracht een ongunstig advies uit over de
mogeUjkheid van de invoering van de 10-urendag. Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen hield nu zelf een enquête
naar de maximum-arbeidsduur in verschillende bedrijven, waarbij tallooze overmatig lange arbeidstijden geconstateerd werden.
De bakkers bleken doorgaans meer dan 80 uur per week te werken, terwijl de havenarbeiders een nagenoeg onbegrensde
arbeidsweek hadden.n) Sympathiek stond men dan ook in tal
van kringen, zoowel bij de arbeiders als in het parlement, tegenover het streven naar een wettelijke bekorting van de arbeidsduur. Het proefschrift van L. H. van Winkelhof „De NormaalArbeidsdag", in 1916 aan de Vrije Universiteit verdedigd, geeft
uitvoerig de verschillende opvattingen en de parlementaire
behandeling weer.
De door Schaper zeer zakeUjk en juist verdedigde motie in
de Kamerzitting van 5 Maart 1909, vond derhalve op zichzelf
beschouwd niet veel bestrijding. Over de daarin neergelegde
gedachten waren allen het vrijwel eens. Terecht constateerde
Schaper, dat er reeds beperkingen bestonden op de vrijheid van
den volwassen mannelijken arbeider om te werken. De bescherming van de volwassenen bij de spoorwegdienst, bij de mijnarbeid, bij het werken onder atmospherische druk e.d, bracht
reeds een inperking van die vrijheid. Ook de Veiligheidswet
noemde hij als voorbeeld. Van vele kanten werd Schaper's verdediging van de 10-urendag op grond van het belang der gezondheid, der zedeUjkheid, van het familieleven en van de beschaving
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in het algemeen geroemd. De Kamerleden De Visser, Van der
Molen, Aalberse en Drucker toonden zich allen voorstanders
van een regeling. Wel werd er op gewezen, dat men aan leuzen
als zoodanig weinig heeft, dat aansluiting aan de ontwikkeling
van het maatschappelijk leven moet gezocht worden, dat een
uniforme regeling niet wenscheUjk scheen wegens de verschillende geaardheid der diverse bedrijven, in het algemeen echter
kon men zich met Schaper vereenigen. Alleen Van Karnebeek
bleek een tegenstander van de voorgestelde motie. Een wettelijk
arbeidsverbod achtte hij principieel niet onbedenkeUjk, Bovendien vond hij de tijd nog niet rijp voor een uitspraak.
Ook Talma^^) stond sympathiek tegenover de in de motie
neergelegde gedachte, maar wees toch op verschillende bezwaren. Zoo attendeerde hij op de moeilijkheid, dat een verhooging
van de leeftijd, beneden welke kinderen geen arbeid mogen verrichten, niet wel doenlijk was, zonder een reorganisatie van het
onderwijs. Een van de merkwaardigste vruchten van dit debat
noemde Talma wel, dat bleek, dat vrijwel niemand het recht
van de overheid betwistte om in bepaalde gevallen voorschriften
te geven omtrent de arbeidstijd van volwassenen. Een belangrijke principieele vooruitgang was hierin te zien. Niet alleen
personae miserabiles, zwakke vrouwen en kinderen, maar ook
sterke, krachtige volwassen mannen konden voorwerp van een
wettelijke regeling worden, wanneer de omstandigheden daartoe
drongen. Dat was een belangrijke stap vooruit, waarover men
in dit debat het eens bleek te zijn,
Over de wenschelijkheid van een beperking van de arbeidsduur was Talma het met Schaper eens. „Ik heb zelf als predikant
te veel gezien van de verwoesting, welke de lange arbeidsdag in
de gezinnen van de arbeiders aanricht om niet voor een beperking van de arbeidsduur te gevoelen", aldus Talma.
Aan de economische mogelijkheid van een invoering van de
10-urige arbeidsdag twijfelde hij echter. Daarbij wees hij op het
gevaarUjke, dat er in school om den arbeiders te vertellen, dat
een dergelijke verkorting mogelijk is, zonder over voldoende
gegevens daaromtrent te beschikken. Derhalve wilde Talma eerst
een onderzoek doen instellen naar de feiteUjke toestand en naar
de economische krachten, die in de bedrijven werkzaam waren.
Op grond van deze overweging zou Talma, wanneer hij lid van
de Kamer geweest was, tegen de motie gestemd hebbeni3), gelijk
hij bij de behandeling van de begrooting voor het jaar 1910
verklaarde. Dit was in overeenstemming met zijn verleden.
Steeds had hij er op gewezen, dat een schematische beperking
bij de wet van de arbeidstijd een uiterst ingewikkelde zaak is;
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hij had gewaarschuwd tegen te hoog gestemde verwachtingen,
Het voorstellen van moties is heel wat gemakkeUjker dan het
dragen van regeeringsverantwoordeUjkheid. Talma was zich
terdege bewust van de verantwoordeUjkheid die hij droeg, in
het bijzonder tegenover de arbeiders. Vandaar zijn zakelijke
houding. Bij de replieken bleek deze bij Schaper geheel te ontbreken. De motie was een agitatie-middel geworden, een stukje
klassenstrijd. Nu was, dank zij deze verdediging, de motie voor
de niet-Marxistische Kamerleden onaanvaardbaar. Dit leidde
Aalberse er toe een motie in te dienen, luidend:
„De Kamer van oordeel, dat behoudens dringend noodzakelijke uitzonderingen en overgangsbepalingen, de wetteUjke
beperking van den arbeidsduur voor de volwassen arbeiders, en
wel tot 10 uur per etmaal gewenscht is, gaat over tot de orde
van den dag."
Als „de verrader van den 10-urendag" werd Aalberse om
deze motie voorgesteld in „De Notenkraker" van 26 Maart 1911,
Een zuivere stemming, los van alle politieke agitatie, was er
echter door mogelijk, daar ze zich beperkte tot dat, waarover
een groot deel van de Kamer het eens was: een beperking van
de arbeidsduur met de noodige overgangsbepalingen. „Hun
groot aantal kleinfabrikantjes moest gespaard blijven", merkt
Oudegeest smalend op, doelend op de ChristeUjke partijen.i4)
Deze motie-Aalberse werd, na verwerping van die van Schaper,
aangenomen met 53—25 stemmen. Onder de tegenstemmers
bevonden zich o.m. Van Idsinga, De Savomin Lohman, De Waal
Malefijt. Door het aannemen van deze motie verviel die van
De Visser, welke de Regeering uitnoodigde, gezien de wenscheUjkheid der beperking van de arbeidsduur, een onderzoek naar
de mogelijkheid daarvan in te stellen.
Bij de behandeling van de begrooting voor het jaar 1910
werd geïnformeerd naar de arbeid van Talma ter uitvoering van
de motie-Aalberse. De gereorganiseerde Arbeidsinspectie bleek
hem bij de uitvoering behulpzaam te zijn. Naar de continubedrijven was allereerst een onderzoek ingesteld. Voorts deelde
hij mede te hopen, dat in het verslag van de Arbeidsinspectie
van het volgend jaar de resultaten zouden kunnen worden medegedeeld van het onderzoek door de inspecteurs gehouden in alle
bedrijven, vallende onder de Veiligheidswet. Bovendien kondigde
hij zijn plan aan om in de voorgenomen herziening der Arbeidswet ook op te nemen een beperking van de arbeidsduur van 11
op 10 uur voor de beschermde personen, om zoodoende een stoot
te geven in de richting van de 10-urige arbeidsdag, daar het
hier een groot deel van de industrie betrof.is)
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4. Herziening Arbeidswet.
Deze was noodzakelijk, omdat in September 1906 te Bern
een conventie gesloten was betreffende de nachtarbeid van
vrouwen in de industrie.
De 30ste April 1910 werd door Talma een wetsontwerp tot
herziening van genoemde wet ingediendi^), een herziening die
echter verder ging, dan waartoe de Bemer Conventie verplichtte,
Voordien had Talma, gebruik makende van zijn bevoegdheid
om door algemeene maatregelen van bestuur verschillende zaken
te regelen, een algemeene maatregel van bestuur ter uitvoering
van artikel 4 der Arbeidswet gedeeltelijk vervangen door een
nieuwe, i'^) Stelde artikel 3 van deze wet de leeftijdsgrens, beneden welke kinderen geen arbeid mogen verrichten op 12 jaar,
artikel 4 verbood den kinderen beneden 16 jaar onder bepaalde
omstandigheden werkzaamheden te verrichten. Die omstandigheden konden niet alle in de wet worden opgenomen. Een algemeene wet kan nu eenmaal niet alle detailkwesties der onderscheidene bedrijven tot in de finesses regelen. Derhalve was een
regeling bij algemeene maatregel van bestuur in dergelijke
gevallen de aangewezen weg.
De 10de Augustus 1909 werd een nieuwe algemeene maatregel van bestuur afgekondigd ter vervanging van die van 13
Juli 1906. Zijn gewoonte getrouw had Talma eerst een voorontwerp van deze algemeene maatregel van bestuur aan verschillende instanties ter kennisneming en voor eventueele opmerkingen gezonden. De nieuwe algemeene maatregel van bestuur
was noodzakelijk, omdat de oude eenerzijds de bescherming van
jeugdige personen niet tot haar recht deed komen en anderzijds
bepalingen bevatte, die geen ander effect hadden dan belemmering van de industrieele ontwikkeling. Thans werd naast een
lange reeks bepalingen tot uitbreiding van het verbod tot arbeiden in fabrieken en werkplaatsen, zoowel van algemeene als
van bijzondere aard, een onderscheiding ingevoerd tusschen de
gevallen waarin personen beneden de 16 jaar niet mochten
werken. Deze zouden allereerst geen arbeid mogen verrichten
die kennelijk hun krachten te boven ging, voorts niet bij het
vervaardigen van ontplofbare stoffen of bij het sorteeren van
vuil waschgoed of bij het herstellen van in werking zijnde electrische installaties.
Kinderen beneden 14 jaar mochten geen arbeid verrichten
bestaande in loopwerk tusschen 's avonds 9 uur en 's morgens
7 uur; 't maken van regen- of zinkputten; 't bewerken van
natuur- of kunststeen, met uitzondering van het natslijpen en
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-zagen; het werken op in aanbouw of in herstelling zijnde
schepen, bouw- of andere constructies; bij motoren of krachtwerktuigen of als machinist bij stoomketels; het bedienen van
kranen of lieren. Verder werd de arbeid van personen beneden
de 16 jaar onder bepaalde voorwaarden verboden, b.v. bij afwezigheid van voldoende toezicht, of van de noodige voorzorgs- of
veiligheidsmaatregelen. Zoo was de arbeid op steigers, bij
krachtwerktuigen, in een windmolen, in tanks, windpassages
e.d, voor hen verboden,
Voorts werd eveneens de 10de Augustus 1909 een algemeene maatregel van bestuur als bedoeld bij de artikelen 6 en 7
der Veiligheidswet ter vervanging van de oude, dateerend van
7 December 1896, vastgesteld. Verschillende maatregelen te
nemen tegen aanwezigheid van gevaarUjke gassen in ruimten,
waarin gewerkt moest worden, werden hierin voorgeschreven.
Evenzoo de aanwezigheid van middelen tot verleening van eerste
hulp.
Aldus kon Talma zonder medewerking van het parlement,
en dus ook zonder tegenwerking er van, belangrijke maatregelen
treffen ter bescherming van jeugdigen en ter beveiliging van de
arbeiders.
Waren deze algemeene maatregelen van bestuur slechts
een partieele herziening, de nieuwe Arbeidswet bedoelde een
vooruitgang te brengen voor alle beschermde personen in alle
bedrijven. De Bemer Conventie bepaalde, dat de nachtarbeid
van vrouwen, werkzaam in ondernemingen, waar meer dan 10
werklieden arbeid verrichtten, verboden was, met dien verstande, dat haar een nachtrust van 11 achtereenvolgende uren,
daaronder begrepen de tijdruimte van 10 uur 's avonds tot 5 uur
's morgens, moest gewaarborgd worden. Alleen in geval van
overmacht of bij spoedig bedervende waren mocht men hiervan
afwijken.
Talrijke verbeteringen in de bestaande bepalingen bracht
de nieuwe Arbeidswet. Aalberse kon bij de behandeling in de
Tweede Kamer van een 10-tal gewagen. We noemen er enkele:
In de regel mocht door vrouwen niet gewerkt worden tusschen
7 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Een rusttijd van 11 achtereenvolgende uren werd tusschen 2 werkdagen voorgeschreven.
De arbeidstijd van vrouwen en jeugdige personen werd van 11
op 10 uur gesteld. Gehuwde vrouwen mochten 's Zaterdags na
4 uur geen arbeid meer verrichten. Na iedere 43/2 uur arbeid
moest ten minste een i/o uur rust worden gegeven. Voorts had
men, al naarmate de arbeidsdag vroeger dan wel later dan
6 uur eindigde, recht op een onafgebroken rusttijd van 1 resp.
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1}/^ uur. De leeftijd voor jeugdige personen werd met een jaar
verhoogd. Aan kinderen beneden de 13 (was 12) jaar en aan
leerplichtige kinderen was het verboden arbeid te verrichten.
Niet-leerplichtige kinderen van 12 jaar mochten echter straffeloos te werk worden gesteld om te voorkomen, dat ze anders
doelloos rond zouden loopen. Ook eenige formeele bepalingen
betreffende de arbeidslijsten en -registers werden voorgesteld.
Belangrijk was ook het artikel dat een verplichting tot het aangeven van beroepsziekten vaststelde. Artikel 1 verklaarde het
voorgestelde niet toepasselijk voor de landbouw, tuinbouw,
boschbouw, veehouderij en veenderij.
Een wetteUjke 10-urendag stelde Talma echter niet voor.
Men heeft weleens van hem gezegd, dat hij, wanneer hij maar
een misstand in de maatschappij zag, naar de wet greep als
middel om het euvel op te heffen. Uit zijn houding tegenover
de 10-urendag kan echter het tegendeel afgeleid worden. Blijkens
de Memorie van Antwoord, gedateerd 6 October 1910, achtte
Talma een wettelijke regeling van deze zaak nog niet rijp. „Een
niet voldoende voorbereide maatregel kan groot nadeel met zich
brengen, ook voor hen, wier bescherming men bedoelt", aldus
raZma.i8) Deze houding van Talma bracht Schaper er toe om
een ontwerp-wet voor de 10-urendag in te dienen. Daar de
verzekeringsontwerpen alle aandacht vroegen, kwam van een
behandeling van dit einde Juli 1911 ingediende initiatiefvoorstel
niets.
t
De 16de Maart 1911 begon de behandeling van de Arbeidswet in de Tweede Kamer. Erg te spreken was Talma niet over
de gang van zaken hier. De uitslag van verschillende stemmingen
verraste hem. Het noodige contact tusschen Regeering en Kamer
bleek te ontbreken, waardoor het Talma onbekend was, dat de
stemmingen zóó zouden verloopen.i9)
Bij de algemeene beschouwingen leverde Schaper heftige
critiek. Aalberse gaf echter een opsomming van het vele goede,
dat de wet bood. Wel had hij nog wenschen — beperking van
de arbeid van de gehuwde vrouw tot 3 uren per dag voor
schoonmaakwerkzaamheden b.v. — maar in het algemeen had
hij veel waardeering voor het voorgestelde. In het bijzonder wees
hij op een indirect gevolg van de wet, namelijk een beperking
van de arbeid van volwassen mannen ten gevolge van de beperking van de arbeid der vrouwen, doordat hun beider arbeid
vaak nauw samenhangt, zooals in de textielindustrie.
Bij de beantwoording van de gemaakte opmerkingen ried
Talma het amendement-AaZ&erse^ betreffende de arbeid van de
gehuwde vrouw, af. Talrijke malen is die arbeid voor het wel87

vaartspeil van het gezin noodzakelijk. Armenzorg, hoewel op
zichzelf geen schande, maar Christenplicht, werkt toch in vele
gevallen zeer weinig verheffend, volgens Talma. Het arbeidsverbod zou echter vele gezinnen ten laste van die armenzorg
brengen. In het bijzonder in de veenstreken werkten vele getrouwde vrouwen bij het winnen van turf. Waren aanvankelijk
deze arbeidsters buiten de wet gesteld, een amendement-Schaper
wilde ook hen onder de werking er van brengen. Een reeds door
Talma ingesteld onderzoek had tevens de mogelijkheid daarvan
aangetoond, zoodat Talma het amendement welwillend gezind
was. Dit was een reden te meer om het amendement-AaZ&erse
te ontraden. Immers door dat amendement zou het grootste
gedeelte der gehuwde arbeidsters haar beroepsarbeid moeten
staken. Aalberse verdedigde zijn voorstel op grond van drie
redenen: vooreerst in het belang van de gezondheid der gehuwde
vrouw zelf; ten tweede in het belang van het gezinsleven van
den arbeider; ten derde in het belang van de kinderen van de
gehuwde arbeidster. Talma erkende ten volle de voordeelen die
bij aanvaarding van dit amendement voor gezin en gezondheid
verkregen zouden worden, maar desniettemin wees hij het af,
ter wille van het belang van de gehuwde vrouw zelf. Wanneer
het hier ging om krachtige, gezonde vrouwen, die uit een zekere
sleur arbeid verrichtten, geen oogenblik zou Talma er aan twijfelen, dat ingrijpen geoorloofd zou zijn. Teruggave van de vrouw
aan het gezin achtte Talma zeer zeker in het belang van het
volk als geheel, maar hij had er oog voor, dat op sociaal gebied
telkens bUjkt, dat het belang van de klasse als geheel en het
belang van een bepaald individu uit die klasse op sommige punten met elkander in strijd zijn. Voor Talma stond het vast, dat de
vrijheid van het individu mag beperkt worden, wanneer daardoor alleen het gemeenschapsbelang kan worden gediend. Hij
achtte dit echter moeilijk door te voeren, wanneer het personae
miserabiles in de volle zin des woords betreft. De vrouw die in
het huwelijk treedt, draagt een verantwoordelijkheid jegens de
kinderen, die zij krijgt, ook een economische verantwoordelijkheid. Daarom durfde hij het niet aan om te zeggen, dat een
vrouw, indien zij het noodig acht, de zorg voor haar gezin niet
zal mogen tot uiting brengen in de vorm van eigen bedrijfsarbeid.
Toen op het 2de Christelijk Sociaal Congres, in 1919, de
beroepsarbeid van de gehuwde vrouw ter sprake kwam20), was
het Prof. H. Bavinck, die in de samenvatting van zijn referaat
de stelling opnam, dat, ofschoon beroepsarbeid voor de gehuwde
vrouw en voor haar gezin groote schade medebrengt, toch een
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volstrekt verbod, noch uit het oogpunt van recht noch uit dat
van bilUjkheid aan te bevelen is. En hoewel bij het debat meerderen van oordeel waren, dat hierin niet ver genoeg gegaan
werd, handhaafde Bavinck zijn zienswijze en bleef hij van
meening, dat de gehuwde vrouw slechts door nood tot fabrieksarbeid gedreven wordt. Een verbod zou slechts ontduiking ten
gevolge hebben of veroorzaken, dat de vrouw naar andere arbeid,
b.v. in de huisindustrie, om zou zien. Bavinck sloot zich dus
nauw aan bij Talma's opvattingen,
Het amendement-AaZ&erse werd verworpen, hoewel een subamendement was aangenomen, waardoor de veenderijen niet
onder de werking van het amendement zouden vallen.
Bij de behandeling van de afzonderlijke artikelen wees
Talma verschillende amendementen af. Zoo dat van Schaper,
hetwelk bedoelde de leeftijd, waaronder geen arbeid mocht verricht worden te verhoogen tot 14 jaar. Eveneens was hij tegen
een amendement-AaZberse om aan kinderen beneden de 14 jaar
geen langere arbeidstijd dan 6 uur toe te staan. Daar Talma het
bestaande onderwijs onvoldoende achtte, verklaarde hij zich
tegen beide. Bovendien wilde hij geleidelijk te werk gaan. Beide
amendementen werden verworpen.
Andere werden aangenomen, b.v, een door Schaper voorgesteld, waardoor het aan de gehuwde vrouw verboden werd,
Zaterdagsmiddags na 1 uur te arbeiden; en een ander, eveneens
door hem ingediend, dat een verbod van nachtarbeid voor jongens in glasblazerijen behelsde. Een ander aangenomen amendement stelde de arbeidsduur vast op maximaal 58 uur per week
en 10 uur per dag. Dit was door De Wijckersloot en Van Vliet
ingediend.
Een amendement-De Visser nam Talma over. Hierdoor werd
de Zondagsarbeid in bloembinderijen door vrouwen, na aanvankelijk toegestaan te zijn, weer verboden. Talma was van meening, dat de vraag of arbeid in bloembinderijen op Zondag
geschieden mocht, beslist moest worden bij de regeling van de
Zondagsarbeid, waarbij die vraag dan principieel voor mannen
en vrouwen beide onder de oogen kon worden gezien. De practijk is zoo, volgens Talma, dat men zich niet aan de wet stoort
en daarom wilde hij eerst de verruiming van de Zondagsarbeid
in de wet mogelijk maken. Op grond van de aandrang uit de
Kamer om de bestaande toestand te handhaven, wat, blijkens
een rapport over een onderzoek door de afdeeling Haarlem van
Patrimonium ingesteld2i), mogelijk bleek, nam Talma ten slotte
De Visser's amendement over,
De wet bevatte een uitzondering voor het speten van haring.
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"Deze arbeid mocht onder zekere voorwaarden en in bepaalde
tijden van het jaar, worden toegestaan op uren, vallende tusschen 10 uur 's avonds en 5 uur 's morgens, In 1902 was deze
zaak ook in de Kamer aan de orde geweest, toen een aanvulling
van artikel 5 der Arbeidswet werd behandeld, waaarbij mogelijk
gemaakt werd, dat vrouwen boven 16 jaar gedurende nachtelijke uren deze arbeid konden verrichten. Toen ter tijd vond
Talma dit voorstel reactionnair. Na een onderzoek ter plaatse
was hij echter van gedachten veranderd en achtte hij hier de
nachtarbeid om economische redenen noodzakelijk. Dat nam
niet weg, dat hij er bij de Regeering op aandrong de nachtarbeid
te bestrijden. Hij ging zelfs zoo ver om te beweren, dat, wanneer
bleek, dat het hier bedoelde bedrijf slechts bestaanbaar was
met nachtarbeid van vrouwen, dat bedrijf dan hier te lande
ontoelaatbaar zou zijn.22) Nu bij de behandeling van de Arbeidswet werd het toen door Talma geponeerde tegen hem gebruikt.
Talma deelde mede, zich te herinneren, dat indertijd een man,
ervaren in de politiek, tot hem gezegd had, dat hij zulke dingen
nooit moest zeggen, omdat hij daar niets dan last van zou krijgen. Dat kwam nu uit. Thans bleek hij niet de verantwoordeUjkheid op zich te durven nemen om de haringspeterij in Huizen
en andere plaatsen op te ruimen. Hij moest erkennen, dat dat
bedrijf niet kon worden uitgeoefend, zonder hulp van vrouwen.
Principieele bezwaren tegen het verbod van arbeiden werden ingebracht door Loef f en De Savomin Lohman. Hierop
komen we nader terug.
Bij de op 5 April 1911 gehouden eindstemming was alleen
Van Idsinga tegen op grond van de bezwaren door Loef f te
berde gebracht.
De Eerste Kamer bleek minder geestdriftig tegenover het
voorgestelde te staan.23) De groote bevoegdheid van de Arbeidsinspectie, het verbod van arbeiden, de weinige vasthoudendheid
aan het eenmaal voorgestelde door den Minister, ondervonden
vaak felle critiek. Laan verdedigde het oude liberale standpunt
der vrijheid van het individu, noemde Talma's wetgeving Jacobijnsch, in navolging van S. van Houten in diens Staatkundige
Brief van 10 November 1910. Ook Van der Feltz hield een redevoering, waarin hij principieele bezwaren ontwikkelde tegen
het arbeidsverbod. De door Talma aan de dag gelegde voorkeur
om veel bij algemeene maatregel van bestuur te regelen —
noodzakeUjk daar de wet niet in details kan treden — werd
eveneens door hem gecritiseerd. Zelfs bij Hovy, den vriend van
Patrimonium, ontmoette Talma's herziening der Arbeidswet
tegenstand, „By de warme vriendschap en sympathie, die ik
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voor dezen Minister gevoel en de hoogachting die ik koester
voor het werk, dat hij verricht als vriend van den arbeider om
de toestanden op industrieel gebied zooveel mogeUjk te verbeteren, doet het mij zeer leed, dat deze zijn wetsvoordracht zooveel
bezwaren bij mij ontmoet", aldus Hovy. De in de Tweede Kamer
aangenomen amendementen, speciaal die, waarbij de arbeidsduur tot 58 uur per week werd ingekort, hadden zijn bezwaren
nog vermeerderd. Te groote belemmering van het individu
vreesde hij er door.
Bij de beantwoording van de gemaakte opmerkingen deelde
Talma o.m, mede, niet op de bezwaren tegen de algemeene maatregelen van bestuur in te zullen gaan, omdat de practijk der
laatste jaren precies zoo geweest was. Staatsrechtelijke bezwaren hiertegen hoorden bij den Minister van Binnenlandsche
Zaken thuis.
Het ontwerp werd ten slotte met 30—10 stemmen aangenomen.
,,Een groote schrede voorwaarts", noemt Oudegeest het
bereikte in zijn boek over de vakbeweging.24) Vliegen komt
echter in zijn „Die onze kracht ontwaken deed"25) tot de conclusie, dat „het noodlot van dezen Minister was, dat het goede
wat hij deed, altijd verloren ging in de weigering van wat de
arbeidersklasse, ook het Christelijk deel er van, begeerde. In de
laatste jaren had de geheele arbeidersbeweging krachtige propaganda gevoerd voor den wettelijk vastgestelden 10-urendag, Dat
was het punt, waarop alle aandacht was gevestigd. Maar op dit
stuk bevatte het wetsontwerp-TaZmo niets. De arbeid voor volwassen mannen bleef geheel ongeregeld. Men kan gerust zeggen, dat hierbij het bankroet van Minister Talma als man van
sociale hervorming begonnen was. En Talma was op dit gebied
de beste man, dien de rechterzijde kon stellen." Aldus werd door
vooraanstaande sociaal-democraten alles ondergeschikt gemaakt
aan die eisch van een 10-urendag, zoodanig, dat ondanks
alle verbeteringen, die Talma's wet bracht26), toch van „een
„bankroet" van diens sociale hervorming gesproken werd. Talma
toonde zich hier echter de voorzichtige regeerder, die rekening
hield met het bereikbare, die oog had voor de belangen van de
industrie. Men verweet hem gezwicht te zijn voor de argumenten
van de industrieelen. Dit zwichten achtte hij echter niet verkeerd, wanneer men overtuigd was van de juistheid van de te
berde gebrachte argumenten.
Bij de behandeling van deze herziening voelde Talma erg
het gemis van locale organen, die op de hoogte waren van de
I toestanden ter plaatse. Dit was een gelegenheid voor hem om te
91

r
I pleiten voor zijn Raden van Arbeid, op welker wenschelijkheid
I Aalberse reeds gewezen had. Op dit pleidooi voor de Raden van
'. Arbeid komen we later bij de behandeling van de Radenwet terug.
Tegen een partieele regeling voor verschillende bedrijven
bestonden in de Kamer bezwaren.27) De totstandbrenging van
een dergelijke wetgeving kostte meer tijd, dan een methode, die
een uniforme regeling voor alle bedrijven gaf. Aan de andere
kant echter konden die vragen, die voor een oplossing rijp waren,
behandeld en aan de ergste misstanden daardoor een einde
gemaakt worden. Zoo moet men de voorgestelde Steenhouwers-,
Stuwadoors- en Bakkerswet zien. In de Memorie van Antwoord
op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de Steenhouwerswet28) merkte Talma op, dat de ervaringen door Kuyper
opgedaan met zijn Arbeidswet, hem noopten een partieele herziening voor te stellen. Louter practische overwegingen hadden
hem hiertoe gebracht. Hij stelde zich voor, dat de gang van
zaken in algemeene trekken deze moest zijn: De regelen van
arbeidsbescherming,welke in hoofdzaak voor alle bedrijven gelijk
kunnen zijn, moeten in algemeene wetten worden neergelegd.
De maatregelen die slechts voor enkele bedrijven moeten gelden,
zullen een plaats moeten vinden, hetzij in uitvoeringsvoorschriften op grond van de algemeene wet, hetzij (wanneer zij te ingrijpend zijn) in een speciale wet. In de Memorie van Antwoord op
het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de Arbeidswet
deelde Talma mede, dat op dat oogenblik nog afzonderlijke
ontwerpen in studie waren in het belang van de veiligheid van
arbeiders bij de uitvoering van bouwwerken, ter voorkoming
van ongevallen ten gevolge van de ontploffing van distilleerketels 'in branderijen en van andere toestellen, zoomede ter voorkoming van loodvergiftiging. Gevolg gevende aan zijn belofte
bij de behandeling van de Arbeidswet, liet Talma een schema
aan zijn departement samenstellen voor een Landbouw-arbeidswet. In een vergadering van landbouwers uit verschillende deelen
van het land werd dat schema behandeld. Vervolgens werd een
voorontwerp gemaakt, dat aan alle landbouworganisaties in
Nederland gezonden werd.29) Dit voorstel was eveneens beperkt
tot vrouwen en kinderen. Deze mochten werken van 's morgens
5 uur tot 's avonds 9 uur. In behandeling kwam het grootste
gedeelte van het ontworpene echter niet. De werkwijze van de
Kamer was een van de oorzaken hiervan. De verzekeringsontwerpen namen zooveel tijd in beslag, dat voor andere wetgevende arbeid geen tijd overbleef. Was het Ministerie-Heemskerk in 1913 aangebleven, dan zou er tijd gekomen zijn voor de
uitvoering der verschillende plannen van Talma.
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5. Steenhouwerswet.
Groot waren de misstanden, waaraan de bij KoninkUjke
Boodschap van de 11de Mei 1910 ingediende Steenhouwerswetso)
een einde trachtte te maken. Door een op initiatief van de SociaalTechnische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten opgesteld rapport over steenhouwersarbeid en de daaruit
voortvloeiende ziekte, vaak ,,Steenhouwersziekte" genoemd, was
de groote ellende, die in de kringen der steenhouwers heerschte,
nog eens duideUjk aan het licht gebracht. Ook had Dr. S. Elias
belangrijk materiaal verzameld in zijn te Utrecht in 1909 verdedigd proefschrift: „Iets over steenhouwers en hun vak". Deze
had een onderzoek ingesteld naar de gezondheidstoestand van
177 steenhouwers en naar de doodsoorzaak van 32. Van deze
32 waren er slechts 10 ouder dan 49 jaar geworden, Aan tuberculose en longtering waren er 16, aan bloedspuwing 2 en aan
andere ziekten der longen waren er 5 gestorven. Van de 177
onderzochte steenhouwers waren 22 beslist lijdend aan tuberculose, 16 personen met groote waarschijnlijkheid, 11 er van
verdacht en 19 candidaat voor tuberculose. Speciaal onder de
arbeiders beneden de 30 jaar bleek deze ziekte haar slachtoffers
te vinden. Het ziekteverloop bij de steenhouwers, wier ademhalingsorganen door het stof waren aangetast, ging meestal
snel. Verzuim wegens ernstige ziekte dier organen bleek dan
ook zoo goed als nooit voor te komen. Van de maatregelen, die
door Dr. Elias ter verbetering van de toestand werden voorgesteld, noemen we: toelating tot het bedrijf van personen
boven 16 jaar, na een medisch onderzoek, waarbij een schriftelijke verklaring is afgegeven, dat de onderzochte persoon voor
de steenhouwersarbeid geschikt bevonden is; een dageUjksche
arbeidsduur van hoogstens acht uur; verbod van stukwerk;
geen gebruik van de grendel — een instrument gebruikt bij het
bewerken van zandsteen —; de afstand tusschen twee steenhouwers moet minstens 2 meter bedragen; dagelijks moet de
werkplaats eenige malen met water gesprenkeld worden; zandsteen moet nat bewerkt worden, etc.
Talma, van oordeel, dat het noodzakeUjk was bepalingen
te maken tot beveiliging van werklieden bij steenhouwersarbeid,
stelde in zijn wetswerp o.m. het volgende voor: Artikel 2 verbood het verrichten van steenhouwersarbeid, zonder tot die
arbeid te zijn toegelaten. Artikel 3 bepaalde, dat de toelating
zou geschieden door uitreiking van een steenhouwerskaart aan
den arbeider, van wien, na gehouden onderzoek, gebleken was,
dat het verrichten van steenhouwersarbeid geen bijzonder gevaar
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voor zijn gezondheid zou opleveren. Artikel 9 droeg den werkgever op er voor te zorgen, dat voor zijn onderneming een arbeider niet langer dan 3 uur onafgebroken steenhouwersarbeid zou
verrichten; dat een arbeider, welke de 17-jarige leeftijd had
bereikt, niet langer dan 10 uur per etmaal, gedurende de eerste
twee jaren na afkondiging van de wet, en daarna niet langer
dan 9 uur per etmaal die arbeid zou verrichten. Voor arbeiders
beneden de 17 jaar werd de arbeidsduur gesteld op 8^/^ resp,
7y2 uur per etmaal. Voorts moest de werkgever er voor zorgen,
dat de arbeid niet verricht werd: a. voor één kwartier voor
zonsopgang en na één kwartier na zonsondergang; b. voor des
voormiddags 6 uur en na des namiddags 7 uur. Dit om 't werken bij kunstlicht tegen te gaan. Verder bevatte het ontwerp
verschillende uitvoerings- en strafbepalingen.
Blijkens de toelichting3i), die Talma gat bij het ontwerp,
berustte het op drie beginselen: lo, wering van te jeugdige en
minder krachtige individuen uit het steenhouwersvak; 2o, het
zooveel mogeUjk tegengaan van stofverspreiding; 3o, het voorkomen van te lange arbeid. Ter voorkoming van ontduiking der
rustbepalingen diende de werkgever te zorgen, dat de arbeider
zich gedurende de rusttijden niet bevindt op een plaats, waar
voor de onderneming gearbeid wordt of waar dat gewoonUjk
gedaan wordt,
Een uitvloeisel van het eerste beginsel was, dat personen
beneden de 14 jaar geen steenhouwerskaart konden verkrijgen,
Voor personen beneden de 173/2 J^3,r bleef de kaart een jaar
geldig. Arbeiders boven de 18 jaar mochten zich ieder jaar laten
herkeuren. Uit het vak konden zij, wanneer zij eenmaal steenhouwer waren, niet worden geweerd, in verband met de groote
belangen, die voor eenmaal geschoolde arbeiders bestaan bij
het blijven in het gekozen vak, Groote principieele bezwaren
ontmoette het hier voorgestelde bij de Kamer,32) Zoowel het
verbod om te arbeiden, wanneer men niet in het bezit van een
steenhouwerskaart was, als de verplichte keuring, kon in de
oogen van tal van Kamerleden geen genade vinden. Van dezelfde
aard waren deze bezwaren als die bij de Arbeidswet ontwikkeld,
Naderhand bij de bespreking van de critiek op Talma komen we
er op terug. Alleen zij hier vermeld, dat De Visser, die hetzelfde
als de Minister, maar langs andere weg, wilde bereiken, op
artikel 2 een amendement indiende, luidend: „De werkgever
zorgt, dat in zijn onderneming geen steenhouwersarbeid wordt
verricht door arbeiders beneden den leeftijd van 21 jaar, tenzij
deze in het bezit zijn van een geldige steenhouwerskaart." De
bedoeling van dit amendement was om tot uitdrukking te bren94

gen het principe, dat meerderjarigen geheel vrij zijn. Daar in
het door Tdlma voorgestelde, het toonen van de steenhouwerskaart door ouderen toch niet veel zin had, omdat voor hen de
keuring niet verplicht werd voorgeschreven, nam hij dit amendement, hoewel niet overtuigd van de juistheid er van, over.
Voorts werd daarin niet het verrichten, maar het doen verrichten van arbeid verboden,
Een amendement-De Vlugt, om diegenen, die bestemd waren
om patroon te worden, van de verplichte keuring uit te sluiten,
kreeg, ondanks de steun die Talma er aan gaf, geen meerderheid.
De door Van Helsdingen voorgestelde amendementen om
de toelatingsleeftijd op 16 jaar te brengen en de arbeidstijd tot
8 uur te verkorten, konden evenmin een meerderheid behalen.
Het wetsontwerp zelf werd ten slotte met 69—9 stemmen
aangenomen.33)
Zooals gewoonUjk, behoorden Van Idsinga en De Savomin
Lohman tot de tegenstemmers. Hierbij overwoog voor den laatste
vooral de strijd van artikel 6 met de Grondwet, die er zijns
inziens bestond. Dit artikel 6 sprak er van, dat de werkgever
zorgen moest te voldoen, met inachtneming van de nadere
schriftelijke voorschriften, welke hem door het districtshoofd
der Arbeidsinspectie werden gegeven, aan de eischen, die voor
de werkplaatsen werden voorgeschreven. Een strafsanctie werd
hierop gesteld. Hierin zag Lohman een ongeoorloofde delegatie
van wetgevende macht. Dit bezwaar werd naast andere door
de Eerste Kamer gedeeld.34) Zoo viel in het Voorloopig Verslag
der Eerste Kamer te lezen: „Tot dusverre geldt in onze wetgeving het beginsel, dat de strafbepaling bij de wet wordt geregeld en dat, wanneer men buiten de wet straf wil opleggen,
alsdan de norm moet vastgesteld zijn in een algemeenen maatregel van bestuur, steunende op de wet. De norm, waaraan de
burger onderworpen is moet dus staan in de wet of in den algemeenen maatregel van bestuur. Dit volgt uit artikel 150 juncto
artikel 56 der Grondwet," BUjkens de Memorie van Antwoord
was de Minister van meening, dat er niet in de Grondwet behoeft
te worden gezocht naar een artikel, dat tot het in leven roepen
van een bepaalde maatregel machtigt, maar zal alleen moeten
worden nagegaan of eenige regeling niet door de Grondwet
bepaald is uitgesloten. Bij de openbare behandeling bleek het
Van der Feltz te zijn, die bezwaren tegen het voorgestelde had.
Nogmaals wees deze er op, dat artikel 150 der Grondwet het
beginsel der codificatie aangeeft met als eisch regeling van het
strafrecht bij de wet. Artikel 56 is de eenige uitzondering hierop: de algemeene maatregel van bestuur kan met machtiging
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van de wet ook straf bedreigen. Een beroep op artikel 184
Wetboek van Strafrecht door Talma gedaan, meende Van der
Feltz hier niet te kunnen aanvaarden, omdat het daar gaat om
overtreding van voorschriften door ambtenaren gegeven ter
uitvoering van de wet, terwijl hij in de bevelen der ambtenaren
der Arbeidsinspectie geen bevelen zag op grond van een wettelijk voorschrift. Talma bleef echter bij zijn meening, dat hier
geen sprake was van delegatie van wetgeving, maar slechts
opdracht tot uitvoering. Het bij de schrifteUjke voorbereiding
gebruikte argument: het is niet verboden en derhalve geoorloofd, hanteerde hij nu niet meer. In het algemeen stond Tdlma
niet erg op zijn stuk wanneer het grondwettige bezwaren gold.
Spoedig was hij dan tot toegeven geneigd, wat bleek bij de
behandeling van de Radenwet. Bij de Steenhouwerswet verkreeg
Talma steun in de Tweede Kamer van Tydeman en Drucker, die
de voorgestelde delegatie verdedigden op grond van de doelmatigheid, In het algemeen ging de Eerste Kamer dieper op
dergelijke kwesties in. Dit bracht Talma er ten slotte toe om
het voorgestelde te stempelen als uitvoering van de wet, hoewel
moeilijk valt in te zien, hoe allerlei voorschriften door de districtsambtenaren der Arbeidsinspectie te geven, nog als uitvoering van de wet kunnen gequalificeerd worden.35) Overigens
maakten inderdaad de eischen der practijk dergelijke bepalingen
noodzakelijk.
De Eerste Kamer nam met kleine meerderheid, 19—16 stemmen, de Steenhouwerswet aan, maar niet nadat 5 leden de zaal
verlaten hadden.36) Met vlag en wimpel kwamen Talma's ontwerpen er zeker niet door.
Wederom was echter uitgesproken, dat ook de arbeidsduur
van volwassen mannen beperkt kon worden, wanneer daar reden
toe was. Hiermede was dus weer een stap gedaan in de richting,
waarin de Mijnwet, en het daarop steunende Mijnreglement, en
de Caissonwet voorgegaan waren. Belangrijk was deze vooruitgang voorts, mede in verband met de stimulans die er van uitging om ook in andere bedrijven iets soortgeUjks te bereiken. De
actie der vakvereenigingen werd er door aangewakkerd. Want
hoe belangrijk ook het ingrijpen van de Staat mocht zijn, de
invloed, die van een krachtig georganiseerde en gefundeerde
vakbeweging uitging, bleek altoos nog grooter.
6. Stuwadoorswet.
Aan de chaotische toestanden, die in het havenbedrijf bestonden, probeerde de, de 28ste Januari 1911, ingediende Stuwadoorswet37) paal en perk te stellen.
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De wantoestanden in onze havens waren groot. Niet alleen
een overmatig lange arbeidsduur, maar ook het groote aantal
losse havenarbeiders riep om ordening. Het particulier initiatief
bleek niet in staat om doeltreffende maatregelen te nemen,
of beter gezegd te zorgen, dat genomen maatregelen ook uitgevoerd werden. Zoo had in 1900 de groote werkgeversvereeniging in Rotterdam vrijwillig de verplichting op zich genomen
om voor Zondagsarbeid extra-loon te betalen en daardoor die
arbeid zooveel mogelijk te beperken. Door de deloyale houding
van verschillende werkgevers werd langzamerhand echter een
handhaving van het overeengekomene onmogelijk,38) Lange
arbeidsduur — het havenbedrijf was er berucht door. Nog in
1,911 werden in meer dan 200 gevallen werktijden geconstateerd
van meer dan 24 uur. Een groot aantal ongelukken was van dit
alles het gevolg. De Rijksverzekeringsbank moest dan ook de
premie voor de Ongevallenwet voor de havenarbeid sterk verhoogen, Bovendien waren de practijken, die voorkwamen bij het
uitbetalen van het loon vaak zoodanig — meermalen kwam
betaling in kroegen voor — dat dringend verandering moest
komen. Een zeer belangrijk aandeel in het voorgestelde had de
Directeur-Generaal van de Arbeid Ir. Van IJsselsteyn, die uit
eigen ervaring op de hoogte was van de Rotterdamsche toestanden. Vroeger had Talma reeds als zijn meening te kennen
gegeven, dat een voorkoming van het groote aantal ongelukken
in het scheepvaartbedrijf beter niet door inspectie van overheidswege kon geschieden, maar door het stellen van strenge
strafbepalingen voor de stuwadoors, die de arbeid regelden,39)
De thans door Talma ingediende wet beoogde „bepalingen
vast te stellen in het belang van de personen, werkzaam bij het
laden en lossen van schepen". Allereerst stelde Talma zich, bUjkens de Memorie van Toelichting, voor, een beperking van de
overdreven lange werktijden en van de Zondagsarbeid. Een
daartoe ernstig overwogen invoering van de 10-urendag bleef
echter achterwege, omdat verkregen gegevens de onmogeUjkheid van de invoering op dat oogenblik hadden aangetoond,
Door de afwisselende arbeid van de havenarbeiders, gepaard
gaande met de groote haast, waarmede vaak de schepen moesten gelost worden, moest de regeling van de arbeidstijden aan
een algemeene maatregel van bestuur overgelaten worden.
Als controlemiddel op de arbeids- en rusttijden stelde de
wet een arbeidsboekje voor, dat slechts aan manlijke personen
boven de 18 jaar zou uitgereikt mogen worden. Steeds bij het
gaan naar en het komen van het werk moest de arbeider di>boekje bij zich hebben. Op bij algemeene maatregel van bestuur
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te regelen wijze moesten hierin aangeteekend worden de uren
gedurende welke de arbeider, op wiens naam het boekje stond,
stuwadoorsarbeid had verricht. Voor ondernemingen, waar vaste
arbeidstijden bestonden, was het boekje niet noodig. Naast
controlemiddel bedoelde het arbeidsboekje te zijn een middel tot
registratie van de havenarbeiders. Door het groote aantal losse
arbeiders werd de band tusschen patroon en arbeider minder
hecht. Die groote toevloed was mogeUjk door de geringe scholing, die voor de havenarbeid noodig was. De vaste werklieden
vormden zoodoende een minderheid. Door de invoering van het
arbeidsboekje meende Talma althans een begin van verbetering
te kunnen verkrijgen. Volgens hem lag het echter niet op de
weg van de overheid om te bepalen, dat de geroutineerden bij
de tewerkstelling de voorkeur zouden genieten. Wel liet hij
doorschemeren, dat hij hoopte, dat belanghebbenden zelf, door
een collectief contract, in die richting iets zouden doen. Talrijke
bezwaren werden tegen dit arbeidsboekje ingebracht. Het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer 40) sprak er van, dat men
hierin zag een stap in de richting van beperking van vrije
beroepskeuze, een poging om het beroep van havenarbeider min
of meer af te sluiten. Daarnaast werden practische bezwaren,
als de bijkans onmogelijke controle, het tijdroovende van het
invullen e.d. aangevoerd. De principieele bezwaren, afgedacht
van de waarde op zichzelf, gingen in dit geval zeker niet op,
omdat Talma's bedoeling geenszins was een afsluiting van het
bedrijf, maar slechts de invoering van de mogelijkheid eener
controle. ledere arbeider boven de 18 jaar kon immers een
arbeidsboekje verkrijgen. Eischen werden er niet aan gesteld.
Ook in deze tijd is hernieuwde belangstelling voor het arbeidsboekje te bespeuren. Plannen om aan eiken arbeider een dergeUjk boekje uit te reiken zijn in voorbereiding. Zeer zeker was
het door Talma voorgestelde een goed middel om een vastere
groep van havenarbeiders te verkrijgen, vooral wanneer daarop
voortgebouwd was door een collectieve arbeidsovereenkomst.
Voorts beoogde de wet de arbeid op Zondag (dat is de tijd
van Zaterdag 24.00 uur—Maandag 6.00 uur) te verbieden, behoudens een uitdrukkelijke vergunning, die slechts onder inachtneming der daarvoor te stellen voorwaarden mocht worden
verleend. Onder die voorwaarden moest in ieder geval worden
opgenomen een uitkeering van een verhoogd loon. Tot nog toe
werd een vergunning tot arbeid op Zondag verleend door een
gemeentelijke autoriteit. In verband met een uniforme regeling
achtte Talma het wenscheUjk om, mede uit een oogpunt van
concurrentie tusschen de verschiUende havenplaatsen, de beslis-
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sing over de vergunning op te dragen aan een rijksambtenaar,
Voor het toezicht wilde hij een afzonderhjke haveninspectie in
het leven roepen. Het districtshoofd zou belast zijn met de algeheele leiding en toezicht in het district en zou vergunning tot
Zondagsarbeid mogen verleenen, Den Directeur-Generaal van de
Arbeid dacht Talma zich als algemeen hoofd van de geheele
dienst. Voorts stelde hij voor commissies van advies voor de
havenarbeid in elk district of gedeelte van een district op te
richten, welke, bestaande uit een even aantal patroons en een
gelijk aantal arbeiders, aangewezen zooveel mogelijk in overleg
met de patroons- en arbeidersvereenigingen, onder voorzitterschap van een rijksambtenaar, van advies zouden moeten dienen
aan de hoofden van de departementen, enz, over alle onderwerpen
betreffende de havenarbeid,
Vooral de bepaling, dat hooger loon op Zondag moest uitgekeerd worden, ondervond tegenstand. Men vreesde, dat hier
sprake was van het vaststellen van een minimum-loon door de
Staat. Hoewel Talma daarvan in bepaalde gevallen, b.v. bij de
huisindustrie, niet afkeerig was4i), kon bij deze bepaling uit
de Stuwadoorswet hiervan toch niet gesproken worden. In zijn
Memorie van Antwoord42) zei Talma zelf er van: „De bepaling
van het hooger loon op Zondag bedoelt niet vast te stellen
wat een bootwerker moet verdienen, noch zelfs op het bedrag
van het loon invloed uit te oefenen, immers zij betreft een zeer
ondergeschikt deel der loonregeling als zoodanig beschouwd."
De bedoeling van de maatregel was allereerst een voorkoming
van Zondagsarbeid. Reeds bij de wetteUjke regeling van het
arbeidscontract waren tal van bepalingen vastgesteld, in acht te
nemen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. En zooals
de verzekeringsontwerpen beoogden hun doel te bereiken door
maatregelen voor de loonsbepaling voor te schrijven, zoo
streefde deze bepaling van een hooger loon op Zondag er naar
een beperking van de Zondagsarbeid te verkrijgen. Dat was het
doel en van wettelijke vaststelling van een loon was hier geen
sprake. Niettemin gaf het voorgestelde aanleiding tot een uitgebreide critiek op Talma's wetgeving,
Niet minder was de critiek op de door Talma voorgestelde
bepaling, dat stuwadoorsarbeid slechts mocht verricht worden,
behalve door de bemanning van een zeeschip, alleen door manlijke personen van 18 jaar en ouder in een toegelaten stuwadoorsonderneming, Die toelating kon slechts geschieden op schrifteUjk verzoek van de hoofden of bestuurders van een stuwadoorsonderneming door den Minister, Toelating moest o.m. geweigerd
worden, wanneer niet aUe hoofden of bestuurders hier te lande
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hun woonplaats hadden. Talrijke bepalingen betreffende de
veiligheid van de betrokken arbeiders werden voorgeschreven,
waarbij aan de stuwadoors de verplichting tot nakoming werd
opgelegd. Om te voorkomen, dat werklieden in dienst van een
gezagvoerder stuwadoorsarbeid verrichten zouden, werd de
bepaling gemaakt, dat alleen arbeiders in dienst van een toegelaten stuwadoorsondememing dergelijke arbeid mochten doen.
Slechts de bemanning van een zeeschip maakte hierop een
uitzondering. Om concurrentie met de bootwerkers te voorkomen, werd echter voorgeschreven, dat de scheepsbemanning
op Zondag niet mocht werken. Talma's bedoeling met de eisch
van toelating was niet om in het belang van het bedrijf de
toetreding tot het vak te beperken, de eenige reden daarvan
was, dat er een werkgever moest zijn, die voor de naleving der
verschillende normen aansprakelijk gesteld en ook door den
strafrechter achterhaald kon worden. Verschillende Kamerleden
ontwikkelden hiertegen echter soortgeUjke bezwaren als reeds
bij de andere ontwerpen van Talma te berde waren gebracht.
Nog verschillende bepalingen bevatte het ontwerp van
groot belang voor de arbeiders, als een verbod van uitbetaling
van het loon aan personen, die sterke drank in het klein verkochten, een betere mogelijkheid van controle op de betaling
van het stukloon e.d.
Een merkwaardige bepaling was die, welke voorschreef,
dat de stuwadoorsondememingen een vast bedrag van ƒ 50,—
moesten betalen en bovendien een wisselend bedrag, ter bestrijding van de kosten der uitvoering van de wet. Talma was van
meening, dat een wet als de hier voorgestelde ook in het belang
van de werkgevers was, waarom hij een bijdrage door hen op
haar plaats vond. Daar echter op andere takken van bedrijf,
waarvoor eveneens verschillende maatregelen getroffen waren,
een dergelijke verplichting niet gelegd was, werd dit, en terecht,
als iets onbillijks aangevoeld,
Tot een openbare behandeling bracht het ontwerp het echter niet onder Talma. Zijn opvolger Treub diende 29 October 1913
een gewijzigd ontwerp in. De bestreden bepalingen betreffende de
toelating van ondernemingen, arbeidsboekje en verhoogd Zondagsloon werden niet opgenomen. Bij de behandeling was een streven
merkbaar om tot herstel van de TaZma-redactie te komen, zelfs
van de kant van hen, die daartegen eerst geopponeerd hadden.
7. Balik«rswet.
Tot een van de eerste door Talma ingediende sociale wetten
behoorde de Bakkerswet, de 11de Mei 1909 toegezonden aan de
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Staten-Generaal, Voordien had hij reeds een voorontwerp openbaar gemaakt. Een heftige agitatie in den lande was van deze
wet het gevolg, ondanks het feit, dat het beoogde doel, nl,
beperking van de Zondagsarbeid en de nachtarbeid in broodbakkerijen bij velen sympathie ontmoette. Veel werk had Talma
aan de voorbereiding besteed. Na een jaar lang iedere week uren
er aan gewerkt te hebben, diende hij de wet in. Nadat de beraadslagingen in de Kamer in October 1910 geschorst waren, besteedde hij opnieuw veel tijd aan een onderzoek van de arbeidsduur in bakkerijen. Talrijke conferenties met belanghebbenden
moesten gehouden worden. Dit uitstel had echter tot gevolg,
dat de actie tegen de wet, vooral gevoerd door het Bakkerscomité, waarin het grootbedrijf de belangrijkste plaats innam,
aan invloed won. Tegen de verwachting van velen in werd de
wet ten slotte reeds door de Tweede Kamer verworpen. Dat dit
een schok in het land teweegbracht, behoeft geen betoog. De
verwerping deed Talma leed, „alsof hij een kind verloren had",43)
Deze nederlaag, mede bewerkstelligd door toedoen van Talma's
naaste geestverwanten, was één van de oorzaken, dat in 1913
het Ministerie-jffeemsfcerfc niet een meerderheid bij de verkiezingen wist te behalen.
Reeds vóór Talma waren pogingen aangewend om aan de
bakkersgezellen een draaglijker bestaan te verzekeren. Het
Kamerlid Pyttersen had, gebruik makende van zijn recht van
initiatief, de 5de Februari 1897 een wetsontwerp ingediend44),
waarin naast een verbod van Zondagsarbeid, voorgeschreven
werd, dat op de vijf laatste werkdagen van de week de arbeid
eerst om 6 uur 's morgens mocht aanvangen, 's Maandags mocht
al om 3 uur met werken worden begonnen. De patroon viel niet
onder de werking van de wet. In openbare behandeling kwam
dit voorstel echter niet.
De volgende, evenmin geslaagde poging, was die van Minister Lely, die in 1898 een ontwerp indiende.45) De normale
arbeidsduur zou op 11 uur per etmaal gesteld worden, In het
algemeen mocht er Zondags niet gewerkt worden. AanvankeUjk
betrof ook hier de regeling alleen de arbeiders. De uitslag der
verkiezingen had tot gevolg, dat het ontwerp het niet tot een
openbare behandeling bracht.
In het door Kuyper in 1904 ingediende ontwerp van wet46),
houdende bepalingen tot bescherming van de arbeid, was eveneens een hoofdstuk gewijd aan de arbeid der bakkers. Hierin
werd de normale arbeidsduur op 11 gesteld. Nachtarbeid was
verboden, Voorarbeid echter mogelijk. De patroon viel evenwel
niet onder de wet, ongeacht of hij werklieden in dienst had of
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niet. Ook ditmaal waren de verkiezingen oorzaak, dat het
ontwerp niet afgehandeld werd,
OnmiddelUjk na het bekend worden van de plannen van
Kuyper had het Bakkerscomité een voorstel ingediend, bedoelende de mogeUjkheid te scheppen om de arbeiders om de week
nachtarbeid te doen verrichten.
Intusschen werd in de kringen der bakkers geijverd voor
afschaffing van nachtarbeid. Een comité tot afschaffing van
nachtarbeid, waarin gezellen en patroons van alle richtingen
samenwerkten, belegde tal van groote vergaderingen en mocht
zich in de steun van verscheidene parlementsleden verheugen,
Van het congres voor afschaffing van bakkersnachtarbeid, te
Utrecht in 1907 gehouden, waren tal van Kamerleden eerelid,
o,a. De Savomin Lohman, Treub, Drux;ker, De Visser. Dat hun
houding bij de stemming in de Kamer over Talma's wet niet
overeenstemde met het hier gesprokene, wekte bittere teleurstelling. Het Bakkerscomité, met als voorzitter Dr. J. Roeiers
van Lennep en als secretaris Mr. H. Blaupot ten Gate, kwam
daarentegen op voor de belangen van de patroons, speciaal voor
het grootbedrijf, dat door afschaffing van de nachtarbeid, naar
men vreesde, groote schade zou ondervinden, In een dik boek:
„Bedenkingen tegen de Bakkerswet-Talma", werden door dit
Bakkerscomité de bezwaren tegen het door Talma voorgestelde
ontwikkeld. In woord en geschrift bestreed men Talma. Onderzoekingen in het buitenland moesten het onjuiste van het door
hem voorgestelde aantoonen. Zoo werd beweerd, dat de nachtarbeid niet schadeUjk zou zijn voor de gezondheid, ten bewijze
waarvan men zich beriep op het lage sterftecijfer, dat de statistiek voor de bakkers opleverde. Daarbij vergat men echter, dat
tal van gezellen op eenigszins oudere leeftijd het vak verlieten.
Bij een onderzoek in Duitschland werd geconstateerd, dat 87 %
der bakkersgezellen jonger dan 30 jaar was, terwijl het gemiddelde der andere bedrijven slechts 58 % bedroeg,47) Alle specialisten waren het dan ook over het hoogst ongezonde van de
nachtarbeid eens,
Talma had reeds in zijn „De vrijheid van den arbeidenden
stand" gewezen op de wantoestanden, die onder de bakkers voorkwamen, „De bakker, die gevoelt, dat zijn nachtarbeid of zijn
lange arbeidstijd of zijn karig loon, of alles tezamen zijn kracht
ontijdig sloopt, zijn huwelijksleven verwoest, ontbering oplegt
aan vrouw en kinderen, mag honderdmaal de vaste overtuiging
hebben, dat dit toch anders kon, als anderen, publiek, patroons
en kameraden, maar wilden; hij moet 's daags gaan slapen en
's avonds gaan bakken en nog blij zijn, wanneer hij gezond bUjft
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en 's Zaterdagsavonds zijn karig loon ten volle kan thuisbrengen.
Hij is een vrije arbeider, hij kan ieder oogenblik zijn arbeidsovereenkomst doen eindigen, maar die eenvoudige tegenstelling:
óf arbeiden zóó, óf honger, maakt die vrijheid voor hem machteloos."48)
Om hieraan een eind te maken diende Talma zijn, reeds in
de Troonrede van 1908 aangekondigde wetsontwerp in.49) Het
ontwerp verbood het verrichten van bakkersarbeid des Zondags
en des nachts (d.i. de tijdruimte tusschen 9 uur des namiddags
en 5 uur des voormiddags). Ook de alleenwerkende patroon viel
er onder. Slechts die patroon verkreeg dispensatie, van wien de
Bakkersraad — een op te richten college, onder voorzitterschap
van een ambtenaar en voorts bestaande uit een geUjk aantal
leden-patroons en leden-arbeiders — verklaard had, dat daartegen uit hoofde van de belangen van anderen geen bezwaar
bestond. Voorts had de Bakkersraad de bevoegdheid om te bepalen voor de gemeenten, tot zijn ressort behoorend, voor een of
meer dier gemeenten of gedeelten dier gemeenten, dat de nacht
om 8 uur of om 10 uur aanving. Zoolang zulk een Bakkersraad
niet bestond zouden zijn bevoegdheden berusten bij Gedeputeerde
Staten, Talma had er op gerekend, dat de Kamer haast zou
maken met de beperking van de Zondags- en nachtarbeid der
gezellen. Derhalve had hij besloten de geheele administratieve
opzet van de Bakkersraden afzonderUjk te behandelen. Op 23
September 1909 werd het ontwerp tot instelling van Bakkersraden ingediend.50) Aan Gedeputeerde Staten werd de bevoegdheid gegeven om de leden der raden te benoemen. Patroons en
arbeiders konden medewerken tot het opstellen van een voordracht aan de Gedeputeerde Staten voor benoeming van de leden.
Als algemeene taak der Raden werd voorgesteld het „dienen van
advies aan de hoofden der departementen van algemeen bestuur
en de besturen der provinciën en gemeenten, t.a.v, alle onderwerpen, welke de belangen raken van den arbeid in het broodbakkersbedrijf, en (het) verleenen, met inachtneming van de
voorschriften van Onzen Minister met de uitvoering van deze
wet belast (van) hunne medewerking ten behoeve van het toezicht op de naleving van wetteUjke voorschriften dien arbeid
betreffende".
In de Memorie van Toelichting op de Bakkerswet wees
Talma er op, dat verschillende pogingen, om zonder hulp van den
wetgever, wijziging in de toestand te brengen, gefaald hadden.
Uit bakkerskringen klonk steeds luider de roep om hulp. Pogingen om de openbare meening te bewerken ter verkrijging van
een wettelijke regeling, kwamen in steeds talrijker mate voor.
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Talma constateerde het feit, dat het bakkersbedrijf voor een
groot deel wordt uitgeoefend in kleine ondernemingen. De overgroote meerderheid der werkgevers zijn bakkers, die persoonlijk
de schade Ujden, die het gemis van een vrije Zondag, van de
normale nachtrust meebrengt. Daar deze arbeid op Zondag en
des nachts noch technisch, noch economisch noodzakeUjk geacht
moest worden, was het slechts de wensch van het publiek naar
versch brood, waarvoor de concurrentie hen dwong zich te
buigen, die tot deze onnatuurlijke dagindeeling noodzaakte. Door
het groot aantal patroons, dat zonder hulp van gezellen werkte,
was een regeling alleen voor gezellen practisch onuitvoerbaar.
Voor de gevolgen van een dergeUjke regeling voor het bedrijf
durfde Talma dan ook de verantwoordelijkheid niet op zich
nemen. Hij was er van overtuigd, dat op de vrijheid van arbeid
niet lichtvaardig inbreuk mocht worden gemaakt. Maar waar
het gebruik van de vrijheid van enkelen de normale levenswijze
van duizenden anderen in gevaar bracht, daar komt, volgens
Talma, de plicht van den wetgever om die vrijheid te beperken,
Betreffende de schade, die het continubedrijf zou Ujden door de
afschaffing van de nachtarbeid, was Talma van meening, dat
geen enkele reden voldoende rechtvaardigde om toe te laten, dat
op de normale nachtrust van vele duizenden inbreuk werd gemaakt. Wat de Bakkersraden aanging, hierdoor achtte Talma
het mogeUjk aan de regeling de noodige soepelheid en plooibaarheid te geven t.a.v. begin en einde van de nacht en het aantal
uitzonderingsdagen, waarbij plaatseUjke overwegingen van beteekenis konden zijn,
De 29ste April 1910 bracht de Tweede Kamer het Voorloopig Verslag over de Bakkerswet uit, waarin tal van principieele bezwaren tegen het voorgestelde ingebracht werden.
Sommigen meenden, dat alleen dan ingrijpen van de Overheid
geoorloofd was, wanneer het ging om maatregelen die voor de
veiligheid of uit een hygiënisch oogpunt noodzakelijk zijn te
'l achten voor volwassen mannen. In het algemeen echter heeft de
Overheid zich afzijdig te houden t.a.v. de arbeidsvoorwaarden
; waaronder deze, ingevolge door hen vrijwillig gesloten overeenkomsten, werkzaam zijn. Bij de bakkersnachtarbeid meende men,
' dat geen gevaar voor de gezondheid bestond. De afschaffing zal
slechts dienen om de levensomstandigheden van bakkersgezellen
te veraangenamen, een op zichzelf prijzenswaardig doel, maar
dat, naar de meening van de hierbedoelde leden, geen grond
biedt tot inperking van de vrijheid van de betrokkenen,
'
Verreweg de meeste leden bleken echter dit oud-liberale
i vrijheidsstandpunt niet te deelen. Zij hadden er geen bezwaar
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tegen om ook de volwassen mannen onder wettelijke voorschriften te betrekken. Wel echter koesterden velen bedenkingen tegen
de aantasting van de vrijheid van den patroon om te werken,
Een aanranding der vrijheid in eigen huis werd in deze bepaling
gezien. De Bakkersraden vonden heel weinig instemming. Vele
leden waren van oordeel, dat de instelling van dergelijke raden
in strijd was met de Grondwet. Ook meende men, dat de instelling van dergeUjke raden vrucht van natuurlijke ontwikkeling
moest zijn.
Zoowel op het bezwaar tegen het verbod voor den patroon
om te arbeiden — „de Achillespees" van het ontwerp, zooals
Kuyper het in „De Standaard" noemde^i) — als op de
bedenkingen tegen de Bakkersraden komen we nader terug.
Het patroonsverbod komt aan de orde bij de critiek op
Talma's wetgeving; de Bakkersraden bij de bespreking van de
Radenwet.
De 28ste Mei 1910 verscheen de Memorie van Antwoord.
Een „krachtige, goed verzorgde en uitvoerig en duidelijk gemotiveerde bestrijding der in het Voorloopig Verslag aangevoerde
argumenten", noemde Mr. H. J. Tasman deze Memorie.52) Ook
Kuyper meende, dat in hoofdzaak het pleit door deze verhandeling gewonnen was.53)
In deze Memorie van Antwoord verdedigde Talma de wet,
zich stellend op het standpunt van hen, die meenden, dat alleen
met een beroep op de veiligheid en gezondheid der arbeiders zou
mogen worden ingegrepen. Hij beriep zich hierbij op de algemeen, ook in het buitenland aanvaarde meening, dat het bakkersbedrijf een ongezond bedrijf is.
Ook het patroonsverbod werd nader verdedigd met er op t e
wijzen, dat de wet het particuliere leven ongemoeid liet en alleen
het bedrijfsleven betrof. Nogmaals wees Talma er op, dat een
dergeUjke bepaling noodzakelijk was, omdat anders een niet
gerechtvaardigde bevoorrechting zou worden gegeven aan die
ondernemingen, waar de bakkersarbeid van het bedrijfshoofd
zelf van groote beteekenis is. Een uitzondering voor den alleen
werkenden bakker zou een toeneming van een groot aantal zonder
gezellen werkende bakkerijen ten gevolge hebben. En wanneer
de patroon met zijn huisgenooten zouden uitgezonderd worden,
was een groote uitbreiding van het internaat met alle daaraan
verbonden nadeelen te verwachten. Voorts wees Tdlma op
andere gevallen, waarin een beperking van de vrijheid van den
patroon plaats vond. Zoo werd dikwijls aan vergunningen krachtens de Hinderwet de bepaling verbonden, dat gedurende een
bepaalde tijd, b.v. 's nachts, in een bepaald gebouw alle arbeid
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en dus ook die van den patroon, verboden was. „Zou nu, wat ter
voorkoming van hinder voor de nachtrust van buren zonder
tegenspraak wordt voorgeschreven, niet geoorloofd zijn, wanneer
de bakkerspatroons door eigen nachtarbeid aanmerkelijke schade
zou toebrengen aan zijn vakgenooten ?" vraagt Talma. Ook de
Bakkersraden vonden nadere verdediging, In de Grondwet kon
Talma geen bezwaren vinden tegen die raden. Het argument:
ze zijn niet verboden, en derhalve zijn ze geoorloofd, doet hier
weer dienst, Talma meende, dat, speciaal ook voor het toezicht
op de naleving van wetteUjke voorschriften de bakkersarbeid
betreffende, die coUeges doeltreffend zouden kunnen werken,
Van lichamen bestaande uit personen, die zelf het bedrijf uitoefenen, zouden de toezicht houdende ambtenaren wenken kunnen ontvangen, die van groote waarde zijn, om te bepalen, in
welke richting zij hun toezicht zouden hebben uit te oefenen,
Aan de Kamers van Arbeid kon de aan de Bakkersraden toegedachte taak niet opgedragen worden, omdat deze colleges niet
opgericht waren voor het bakkersbedrijf alleen, zoodat een gewenschte samenstelling daarvan niet verkregen was. Evenmin
zouden naar Talma's meening, de vakvereenigingen de taak der
raden kunnen overnemen, omdat voor de Regeering van veel
meer waarde zou zijn één advies, dat door samenwerking van
patroons en arbeiders tot stand gebracht was,
De openbare behandeling begon op 20 October 1910.54)
Scherpe critiek werd door Van Idsinga uitgebracht op het
patroonsverbod, hetgeen hij niet kon verzoenen met zijn beginsel
van de persoonlijke vrijheid, en op de Bakkersraden. Volgens
hem zouden alleen publieke organen 't publiek belang mogen
behartigen. T,a.v, de bestuursmethode scheen er voor dezen
Minister geen ander alternatief te bestaan, dan aan de eene zijde
een gecentraliseerd beambtendom en aan de andere kant de
vertegenwoordiging van maatschappelijke groepen,
Ook De Beaufort ontwikkelde bezwaren, aan de Grondwet
ontleend, tegen de Bakkersraden,
Schaper betreurde het, dat geen regeling van de arbeidstijden in de wet opgenomen was, T,a,v, de Bakkersraden was deze
sceptisch gestemd. Vooral benadeeling van het grootbedrijf
vreesde hij, omdat de samenstelling dier raden zoodanig zou zijn,
dat aan het grootbedrijf slechts weinig invloed zou toekomen,
Schaper betreurde dit, omdat de arbeidsvoorwaarden bij het
grootbedrijf in het algemeen beter waren dan in het kleinbedrijf,
Snoeck Henkemans bracht hulde aan den Minister, die geprobeerd had deze zaak aan te pakken, maar ontwikkelde toch
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ook bezwaren tegen het patroonsverbod, waardoor een ondernemende bakker belemmerd zou kunnen worden bij de uitbouw
van zijn zaak.
Een drietal bezwaren werd door Goeman Borgesius ontwikkeld: lo. Een te verwachten verlenging van arbeidsduur, 2o.
Bakkersraden ontvangen groote bevoegdheid, in die zin, dat
belanghebbenden over de hoogste belangen van belanghebbenden
zouden hebben te beslissen. 3o, De ontwikkeling der grootindustrie zou worden belemmerd.
Verdediging vond het voorgestelde bij Aalberse. Een onderscheiding wilde deze maken tusschen het bedrijfshoofd en het
gezinshoofd. Ook de Bakkersraden werden sympathiek door hem
beoordeeld. Wel wilde hij, evenals De Klerk, een regeling van de
arbeidsduur opgenomen zien. Deze laatste verklaarde zich voorstander van een drieploegenstelsel.
Voor De Savomin Lohman was het hoofdbezwaar de geheele
opzet van het ontwerp, die, naar zijn meening, een organisatie van
het bedrijf in plaats van een bescherming van de arbeiders was.
Talma, hierna aan het woord komende^s), verklaarde zich
allereerst een tegenstander van het drieploegenstelsel, wegens de
daarbij nog voorkomende nachtarbeid en wegens het ongeregelde
leven, dat er het gevolg van zou zijn. Op grond van zijn ervaringen als predikant was hij tot de overtuiging gekomen, dat „er
geen grooter schade voor het leven van den arbeider is, dan dat
hij mist een stukje van den dag, al is het nog zoo klein, waarin
hij in zijn gezin kan verkeeren". Bij deze gelegenheid sprak hij
het sindsdien meermalen geciteerde woord: „Als mij de keus
gegeven wordt tusschen aan den eenen kant kapitaalverlies en
aan den anderen kant de schending van het leven van menschen,
dan zeg ik: laten wij liever het menschenleven bewaren, dat is
meer waard dan geld," Nogmaals vond het patroonsverbod verdediging, Speciaal met het oog op de concurrentievoorwaarden
achtte Talma een dergelijk verbod op zijn plaats.
Talma gaf te kennen het ontwerp, na afloop van de algemeene beschouwingen, wederom te willen bezien, en er geen
bezwaar tegen te hebben, dat dan de behandeling geschorst zou
worden tot Februari.se)
Bij de verdere beraadslagingen diende Troelstra, mede
namens De Klerk, de volgende motie in:
„De Kamer van oordeel, dat opneming van een regeling
betrekkelijk den arbeidsduur in het ontwerp-Bakkerswet gewenscht is, verzoekt den Minister, in verband met de desbetreffende amendementen, vóór de hervatting der beraadslagingen
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nadere wijziging van het ontwerp te willen overwegen, en gaat
over tot de orde van den dag."
Lohman handhaafde zijn bezwaren tegen de dwang, die men
op een man legt, die alleen voor zichzelf werkt en tegen de eerste
stap, die gedaan werd in de richting van publiekrechteUjke
bedrijfsorganisatie,
Talma wees er ten slotte nog op^^), dat in alle sociale wetgeving er een streven merkbaar is om te komen tot gelijkmaking
van concurrentievoorwaarden. Hij bedoelde hier dit mede, dat
niet op de ruggen van de arbeiders de concurrentiestrijd zal
worden uitgestreden, „Wanneer wij sociale wetgeving maken,
zeggen wij eigenUjk tegen de ondernemers: gij concurreert tezamen, maar wij zullen zorgen, dat t.a,v. die en die onderwerpen
gij uw bedrijfskosten niet kunt drukken ten koste van uw arbeiders," Het in de motie-TroeZs^ro gevraagde wilde Talma in een
voorstel belichamen. Na nog eenige discussie werd de motie
zonder hoofdeUjke stemming aangenomen,
Als resultaat van dit debat kon worden vastgesteld, dat de
Bakkersraden heel weinig kans hadden om aangenomen te
worden. Niet alleen was de tijd er nog niet rijp voor, maar ook
tal van practische bezwaren, als het geen rekening houden met
de differentieering in het bakkersbedrijf (groot- en kleinbedrijf,
coöperatieve bakkerijen, etc) deden een verwerping er van
vreezen. Ook Kuyper voelde niet veel voor de raden. Blijkens de
interruptie in de Kamer: „Heelemaal niet!" op de vraag van
Schaper of deze raden een belichaming waren van de idee der
bedrijfsorganisatie, vond Talma's voorstel geenszins zijn instemming, Bovendien was het aantal werkzaamheden aan de raden
op te te dragen uiterst gering, zoodat deze gevoeglijk ook aan
andere colleges, b.v. Gedeputeerde Staten, zouden kunnen worden
opgedragen. Voorts was uitgekomen, dat de door velen zoo vurig
begeerde afschaffing van de nachtarbeid niet algeheele instemming vond. Van degenen, die vroeger die afschaffing bepleit
hadden, bleken thans meerderen voorstander van een drieploegenstelsel te zijn. Het patroonsverbod had vele bestrijders
gevonden. Een opneming van de arbeidsduur werd algemeen
gewenscht, Kuyper klaagde in „De Standaard"58), dat elk overleg tusschen het kabinet en de rechtsche Kamerfracties ontbroken had. Vandaar, volgens hem, dat er geen eensgezindheid
rechts te bespeuren viel. Deze meermalen door Kuyper geuite
klacht is voor een groot deel te verklaren uit het gebeurde bij de
kabinetsformatie in 1908, waardoor hij zich gepasseerd gevoeld
had. De verhouding tusschen Kuyper en het kabinet is nooit
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geworden wat zij had moeten zijn. Vooral na het ontslagnemen
door Kuyper als Kamerlid, kon men in „De Standaard" vaak
heftige critiek lezen op de A,R, Kamerfractie en op de politiek
van het kabinet, hetgeen nog meer verwijdering gaf,
In het begin van 1911 diende Talma een nader gewijzigd
ontwerp van wet in,59) De considerans sprak er nu ook van, dat
het noodzakelijk was de arbeidsduur van bakkersgezellen te
beperken. Deze werd thans bepaald op 10 uur op normale dagen.
De bepalingen over de Bakkersraden waren vervallen, doordat
het ontwerp-Bakkersradenwet bij brief van de 7de Februari 1911
was ingetrokken.60) Hoewel Talma er niet van overtuigd was,
dat hij met die raden een verkeerde weg was ingeslagen,
meende hij, dat de proef van medewerking van de betrokkenen
aan de uitvoering der hun betreffende sociale wetten niet incidenteel genomen moest worden. Hij stelde thans voor de aan
de raden toegedachte werkzaamheden gedeeltelijk door den
Minister, gedeeltelijk door Gedeputeerde Staten te doen verrichten, Deze zouden geen beslissing nemen, dan na voorlichting
van een commissie, bestaande uit een voorzitter en uit mannen
van het bedrijf,
In het hierover uitgebrachte Voorloopig Verslage i) kwamen
weer verschillende bezwaren naar voren, waaronder wel die tegen
het patroonsverbod en tegen de afwezigheid van een drieploegenstelsel de belangrijkste plaats innamen.
In zijn Memorie van Antwoord kon Talma geen nieuwe
argumenten meer aanvoeren.62)
Na verschillende vergeef sche pogingen om met de openbare
behandeling te beginnen, werd hiermede eerst aangevangen op
de 8ste Mei 1912,
Bij Brummelkamp vond het patroonsverbod verdediging.
Snoeck Henkemans handhaafde echter zijn bezwaren, evenals zijn amendement, dat de invoering van een drieploegenstelsel
beoogde,
Talma verklaarde zich stellig hiertegen. Nachtarbeid is bij
het broodbakkersbedrijf, in tegenstelling tot andere bedrijven,
niet noodig uit een oogpunt van concurrentie met het buitenland, Bij aanneming van het amendement-SJwecA; Henkemans
zag hij dan ook geen reden om een wetsontwerp te maken,
Verschillende amendementen werden verworpen. Onder
meer een van De Visser, dat wilde verboden zien het doen verrichten van bakkersarbeid in loondienst, evenzoo dat van Snoeck
Henkemans-Bos betreffende het drieploegenstelsel. Een amendement-Z>e Geer, hetwelk 't mogeUjk wilde maken, dat een vijfde
gedeelte der arbeiders een uur vroeger met werken aanving, werd
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eveneens, ondanks de niet-afwijzende houding van Talma, verworpen. Met een ander voorstel had De Geer meer succes. Dit
bedoelde het mogeUjk te maken, dat in bakkerijen 's nachts die
arbeid verricht werd, welke geen verband hield met het fabriceeren van brood, Talma had hiertegen geen bezwaren.
De dispensatie die van het patroonsverbod mogeUjk was,
werd met 38—32 stemmen aanvaard. Vooral Lohman had ernstige bezwaren tegen het voorgestelde. Z.i. was de Regeering
niet in staat te beslissen of de concurrentie een dispensatie
toeliet.
Voor de eindstemming werden de debatten over de Ziekteverzekering op 5 Juni 1912 onderbroken. Met 49—42 stemmen
werd het ontwerp afgestemd. Zeventien leden der regeeringscoalitie bleken tegen te hebben gestemd, onder wie Lohman, De
Visser en De Geer. Kuyper had zich, met nog eenige andere
antirevolutionnairen aan de stemming onttrokken. Voor hem
waren de bezwaren tegen het patroonsverbod onoverkomeUjk.
Merkwaardig deed echter het door hem in „De Standaard" van
6 Juni 1912 geschrevene aan: „Voor de bakkersgezellen is dit
een pijnUjke teleurstelling. Ze hebben het onderste uit de kan
willen hebben. Hebben daardoor den Minister over de juiste
grens geschoven. En zien nu weder de vervulling van een lang
gekoesterden wensch uitgesteld,"
In de kringen der Christelijke arbeiders vooral was de
teleurstelling en verbittering groot. Tal van moties werden in
vergaderingen van Patrimonium aanvaard, waarin gewaagd
werd van dank voor Minister Talma en van diep leedwezen over
het gebeurde, Smeenk schreef o,m, in „Patrimonium": „Dat wij
deze beslissing zeer ernstig betreuren behoeven wij wel niet te
zeggen. Allereerst doet zij ons leed ter wille van de vele bakkersgezeUen, Maar ook doet ons deze beslissing pijn om den wille
van Minister Talma, die zijn voorstel op zoo krachtige wijze
heeft verdedigd. Een groot en goed werk van dezen bewindsman
werd verijdeld. Thans bij het begin van de sociale aera dit
echec,"63)
De groot-fabrikanten hadden de overwinning behaald. Hun
argumenten sloegen bij de liberalen in, „La mort sans phrase",
die, volgens S. v. Houten, Talma's wet verdiende, was er over
uitgesproken. Van Houten dacht in de wet een onvervalscht
Jacobijnsch product te zien, waarvan de geestelijke voorvader te
vinden was in het „Journal Officiel" van de Parijsche Commune
van 21 April 1871, waar te lezen viel: „Sur les justes demandes
de toute la corporation des ouvriers boulangers. La commission
executive arrête: Art. 1. Le travail de nuit est supprimé."64)
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Greleid door een ander beginsel dan dat de aanhangers van de
Commune bezielde, huldigde Talma toch evenmin een absolutistisch vrijheidsprincipe. De tot een ongebondenheid leidende vrijheid wilde hij beteugelen. Daarbij wilde hij aan de belanghebbenden invloed toekennen, getuige een poging daartoe in zijn
Bakkersraden. De zoo kundige verdediging van het door Talma
voorgestelde door Mr.E.M.Meyers in het „Sociale Weekblad"65)
had evenwel geen resultaat. Deze deelde niet de grondwettelijke,
wel de practische bezwaren tegen de raden.
Een maand na de verwerping, 5 Juli 1912, dienden de heeren
Aalberse, De Geer, Passtoors, Duymaer van Twist, De Visser en
Van der Voort van Zijp een nieuw ontwerp-Bakkerswet in.^e)
Aan de beide hoofdbezwaren trachtte men tegemoet te komen.
De patroon werd in zijn arbeid vrijgelaten. In grootbedrijven
mocht nachtarbeid verricht worden, mits dezelfde gezel slechts
één van de drie weken het gedurende acht uren per etmaal deed.
De concurrentievoorwaarden meende men gelijk te kunnen
maken door een verbod van vervoer van brood uit de bakkerij
vóór het tijdstip, waarop andere bakkerijen, waarvoor het verbod
van nachtarbeid wel gold, met het vervoer een aanvang konden
maken.
Dit voorstel moet Talma wel pijn gedaan hebben, Menschen, die eerst groote bezwaren hadden tegen aantasting van
de vrijheid van den patroon om te arbeiden, meenden, dat het
wel geoorloofd was diens vrijheid in het vervoeren te beperken,
Een dergelijke behandeling, vooral omdat ze kwam van de zijde
van zijn geestverwanten, maakte Talma het werken zeer moeiUjk.
Zijn schitterende peroratie, de dag na de verwerping van zijn
wet in de Kamer gehouden, was een hartstochteUjk beroep op
de rechterzijde, om hem te steunen bij zijn arbeid. „En nu geloof
ik, dat de rechterzijde zich wel tienmaal mag bedenken voordat
zij dat vertrouwen, dat het volk in haar heeft, zal beschamen. Ik
zeg het vertrouwen, dat het volk, het groote breede volk, heeft,
niet alleen in de democraten, maar ook in de aristocraten, in de
mannen waar het jarenlang tegenop heeft gezien, die het heeft
bewonderd en geëerd, en waarvan het niet gelooven kan, dat zij
hen, als het er op aankomt, in den steek zullen laten."67)
Eerst bij de Arbeidswet-AaZ&erse van 1919 kwam een regeling van de nachtarbeid der bakkers tot stand.
8. Landarbeiderswet.
Het agrarisch vraagstuk behoort tot een der meest besprokene. De landbouwer nam steeds een bijzondere positie in. Ook
de landarbeider staat apart van de groote massa der industrieele
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arbeiders. In doorsnee heeft hij veel langer arbeidsdag en minder
verdienste dan zijn collega's, die in de industrie werkzaam zijn.
Een trek naar de stad, een ontvolking van het platteland kon
als gevolg van dit alles in de vorige eeuw geconstateerd worden.
In vele streken werd de verkrijging van geschikte arbeidskrachten
in de landbouw een dringend probleem. Allerlei maatregelen
overwoog men om hierin te voorzien. Tot een van de pogingen om
hulp moet gerekend worden, die door Talma ondernomen in zijn
ontwerp-Landarbeiderswet, dat hij de 19de December 1911
indiende.68) Nauw sloot hij zich hierin aan bij de Rapporten en
Voorstellen door de in 1906 ingestelde Staatscommissie voor de
Landbouw in 1909 uitgebracht. Een schema van wet bevond zich
hierbij, dat Talma als leidraad diende bij zijn voorstel.
Talma was van meening, „dat de verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land in
pacht bij de wet behoort te worden geregeld". Om van de voordeelen van de wet gebruik te kunnen maken moest de landarbeider aan verschillende vereischten voldoen: Nederlander en
ingezetene des rijks zijn; minstens twee jaar wonen in het
gebied, waar het door hem gewenschte stuk grond zich bevond;
bekwaam voor zijn werk en van goed zedelijk gedrag; minstens
25 en ten hoogste 50 jaar zijn en in staat om ten minste een
tiende gedeelte der kosten van een plaatsje te betalen; voorts
mocht hij geen grond in gebruik hebben of het gebruik daarvan
kunnen beëindigen binnen één jaar na de aanvaarding van het
plaatsje of het losse land.
Onder plaatsje verstond het ontwerp land met daarop
staande of te bouwen landarbeiderswoning. De kostprijs mocht
niet meer dan ƒ 2500.— bedragen. De woning moest doelmatig
en het land voor bebouwing geschikt zijn. Bovendien moest het
plaatsje gelegen zijn in een streek, waar voldoende gelegenheid
bestond om landarbeid in loondienst te verrichten.
Volgens de omschrijving van het ontwerp was los land een
landarbeidersperceel zonder woning. De jaarUjksche pachtprijs
mocht niet meer dan ƒ 30.— bedragen, terwijl het gunstig en in
de nabijheid van de woning van den landarbeider moest gelegen
zijn.
Evenals de Woningwet vereenigingen, vennootschappen en
stichtingen kende, uitsluitend in het belang van verbetering der
volkshuisvesting werkzaam, zoo sprak dit ontwerp van rechtspersoonlijkheid hebbende vereenigingen en stichtingen, uitsluitend ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed
door landarbeiders werkzaam. Wanneer dergeUjke lichamen nog
niet opgericht waren, zouden de gemeenten hun taak kunnen
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vervullen, Aan deze konden van rijkswege rentegevende voorschotten verstrekt worden, welke dan weer onder bij algemeene
maatregel van bestuur te stellen voorwaarden aan bovengenoemde privaatrechtelijke vereenigingen mochten gegeven
worden.
Wanneer de arbeider langs de gewone contractueele weg een
plaatsje in eigendom wist te verkrijgen, kon hij ter bekoming
van het benoodigde geld een schrifteUjke aanvraag daartoe richten tot het privaatrechteUjk lichaam of bij afwezigheid daarvan
tot de gemeente. Wanneer de arbeider niet in staat was langs
deze weg grond te verkrijgen, kon hij die van het betrokken
lichaam krijgen. Dit moest er naar streven grond langs contractueele weg in bezit te krijgen, bij voorkeur van rijk of gemeente,
Mocht dit niet gelukken, dan stond de weg der onteigening open,
waarvoor een vereenvoudigde procedure werd voorgesteld. De
landarbeider zou het plaatsje in eigendom verkrijgen. Van het
naar aanleiding hiervan verschuldigde bedrag zou door den
arbeider tot het derde kalenderjaar na het aangaan der schuld
Sy^ % rente betaald moeten worden. Daarna moest de betaling
der rente met de aflossing der schuld geschieden in 30 annuïteiten ieder groot 53/^ % der schuld. Ter zekerheidsstelling moest
de landarbeider hypotheek verleenen. Aan hem werd het verboden, zoolang nog niet 15 annuïteiten afbetaald waren, ander
onroerend goed dan het plaatsje in gebruik te nemen, tenzij met
machtiging van het privaatrechteUjk lichaam. Het plaatsje
mocht, zoolang de annuïteiten nog niet voldaan waren, verhuurd
noch vervreemd worden, tenzij daartoe toestemming verleend
was. SoortgeUjke bepalingen golden voor het los land.
Landarbeiderscommissies69) zouden in elk kantongerecht
of onderdeel daarvan worden opgericht, die o.m, van advies
moesten dienen aan de landarbeiders en aan de vereenigingen,
tot bevordering van het grondgebruik door landarbeiders. Voorts
hadden deze commissies tot taak het uitoefenen van toezicht op
de aan de landarbeiders verstrekte grond, waartoe zij toegang
tot de plaatsjes hadden, zoolang de annuïteiten nog niet waren
voldaan. Van deze uit drie leden bestaande en door Gedeputeerde
Staten benoemde commissies moest ten minste één lid landarbeider zijn, om meer waarborg voor onpartijdigheid te geven.^o)
In zijn Memorie van Toelichting deelde Talma mede, dat de
toestand der dz 400.000 landarbeiders in Nederland allesbehalve
rooskleurig was, gelijk uit een gehouden enquête was gebleken,
In het algemeen kon men vier perioden in het leven der landarbeiders onderscheiden: voor hun huwelijk bestond er gelegenheid tot sparen; gedurende het huweUjk heerschte er aanvanke113

lijk armoede; op latere leeftijd kwam er door de inwonende
kinderen meerdere welvaart, die echter weer verdween, wanneer
de arbeidskracht aan het eind van het leven verminderde en de
kinderen het huis verlieten. Voor den ouden arbeider, zonder
middelen en grond, bleef in de regel niets anders over dan zich
te wenden tot de liefdadigheid, „Een treurig verschijnsel",
noemt Talma deze gang van zaken. Het particulier initiatief
bleek ten eenenmale onvoldoende om hierin verandering te brengen, derhalve achtte hij ingrijpen en steun van overheidswege
geoorloofd.
De bedoeling van Talma's ontwerp was niet om den landarbeider arbeider af en kleinen boer te maken. Slechts zooveel
grond wilde Talma hem verschaffen, dat hij hierop het noodige
voor zijn gezin kon verbouwen. Zoodoende zou hij niet of in geringe
mate afhankeUjk worden van de marktprijzen. Het risico werd
voor hem op deze wijze tot een minimum beperkt. Tegen deze bepaling vooral richtte zich de critiek. Het verbod van het niet mogen
vervreemden werd eveneens als een last gevoeld. Een commissie
uit de Friesche Bond van Patrimonium sprak als haar oordeel
over het wetsontwerp uit, dat het een ontwerp geworden was niet
ter verkrijging door landarbeiders van land, maar ter verkrijging
van landarbeiders door land,'^i) Inderdaad had het wetsontwerp
ook de strekking om de trek van het platteland naar de stad
tegen te gaan door de economische positie van den landarbeider
te versterken en zoodoende een tekort aan arbeidskrachten ten
plattelande te voorkomen. Verhooging van de welvaart van den
arbeider was dan ook niet alleen in het belang van den arbeider
zelf, maar ook van den boer, die zonder arbeiders niet het volle
profijt van zijn grond kon trekken.
Ook op de bepaling, dat de arbeider zich niet meer grond
mocht verschaffen, voordat hij 15 anniüteiten betaald had, werd
critiek uitgeoefend. Zoo in een artikel in „Vragen des "Kjds" van
1913.'^2) Hierin werd de vraag gesteld waarom de arbeider, die
over voldoende middelen, bekwaamheid en arbeidskracht beschikt, genoodzaakt wordt, om, wanneer hij zonder hulp van de
Overheid bij zijn plaatsje een perceel grond in gebruik kan
krijgen, dit na te laten. Hierop kan geantwoord worden, dat een
mogelijkheid tot versnelde betaling van annuïteiten hiervoor een
oplossing kan geven. Heeft de arbeider de middelen om zich
meer land te verschaffen, dan is het redelijk, dat hij eerst zijn
oude schuld afbetaalt. Het was juist gezien van Talma om te
bepalen, dat de arbeider zich niet te zeer kon binden, door het
opnemen van allerlei nieuwe verplichtingen, wanneer de oude
nog niet voldaan waren,
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Een ander bezwaar, eveneens in genoemd artikel te berde
gebracht, was, dat de arbeider door de sterke binding aan zijn
plaatsje, een willoos werktuig in handen van den boer zou worden, Zijn woning en grond dwingen hem te blijven, waar hij is en
dientengevolge zal hij genoodzaakt zijn genoegen te nemen met
het hem aangeboden loon. Hierbij is er een belangrijke taak voor
de vakvereenigingen om een dergeUjk gevaar door een eensgezind optreden te bezweren. Dit bezwaar koesterde men ook in
kringen van Patrimonium, speciaal in Friesland, waar in het
bijzonder in 't Bildt, het landarbeidersvraagstuk urgent was
door de a-sociale houding van vele boeren. Men vreesde een
algemeene neiging tot loonsverlaging, wanneer de economische
positie van den landarbeider door de hem verstrekte grond
verstevigd was. Derhalve voelde men meer voor een regeling,
waarbij de arbeider zooveel grond kon krijgen, dat hij geheel
zelfstandig kon worden.''3) Door de nog geringe kracht der vakvereenigingen onder de landarbeiders, was het geschetste gevaar
inderdaad niet denkbeeldig.
Onder Talma kwam het ontwerp niet meer in behandeling,
Op aandrang van het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer,
31 Januari 1914 uitgebracht, liet Talma's opvolger de bepalingen
betreffende de Landarbeiderscommissies en die over de gebondenheid van het land achterwege. De 27ste November 1917 nam
de Tweede Kamer zonder hoofdeUjke stemming, in 1918 de
Eerste Kamer met 23—8 stemmen het ontwerp aan. De maximum-kostprijs van een plaatsje was verhoogd tot ƒ 4000.—; de
maximum-pachtprijs werd op ƒ 50,— gesteld. De rentevoet werd
op 4 % gebracht,74)
Op 31 December 1939 waren 5623 plaatsjes in gebruik,
waarvan het meerendeel in de drie noordeUjke provincies,'''^)
9. Bestryding van TaJnm's wetgeving.
Bij de tot hiertoe besproken wetsontwerpen van Talma was
het bijkans altijd één bepaling in elk ontwerp, waarop zich de
critiek richtte. Deze critiek kwam in de grond van de zaak
steeds weer op hetzelfde neer, omdat de gewraakte bepalingen
vrijwel dezelfde strekking hadden.
Had de oude Arbeidswet het doen verrichten van arbeid
door kinderen verboden, thans werd het arbeiden zelf niet toegelaten. Omdat er geen strafsanctie aan dit verbod verbonden
was, kreeg deze bepaling niet zoo'n heftige oppositie als soortgelijke in andere ontwerpen,
Ook de Steenhouwerswet bevatte een dergelijke bepaling,
waar deze den steenhouwer, die niet goedgekeurd was bij de
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verplichte keuring, het steenhouwen verbood. Hier dus eveneens
niet het doen arbeiden, maar het arbeiden zelf verboden.
In de Stuwadoorswet trof men een bepaling aan, dat een
stuwadoorsondememing niet mocht worden uitgeoefend, zonder
dat die toegelaten was. Voorts moest men, wilde men in een
dergelijke onderneming werken, in het bezit zijn van een arbeidsboekje.
f
Het felst werd de critiek wel uitgeoefend op de bepaling uit
, Talma's Bakkerswet, die het ook aan den bakkerspatroon verI bood om 's nachts bakkersarbeid te verrichten.
Van verschillende kant kwam deze critiek. Vanzelfsprekend
moesten diegenen, die stonden op het oud-liberale vrijheidsstandpunt niets van de voorgestelde bepalingen hebben. Slechts
schoorvoetend gingen ze met de zich steeds uitbreidende sociale
wetgeving mee. Zij waren het, die bij de behandeling van de
Bakkerswet het uitspraken'^^s), dat volwassen mannen, die zelf
vrijwillig de arbeidsvoorwaarden hadden aanvaard, niet beschermd behoefden te worden. Afschaffing van nachtarbeid zou
slechts dienen om het leven te veraangenamen. De arbeider is
vrij een ander minder bezwaarlijk beroep te kiezen. De wetgever
heeft zich hier te onthouden. Slechts bij maatregelen, die de
veiligheid en gezondheid der arbeiders betreffen is ingrijpen,
hoewel nog slechts in beperkte mate, toegestaan. Een klassiek
voorbeeld van dit oud-liberale standpunt is te vinden in een
redevoering van het lid der Eerste Kamer Laan, die bij de
behandeling der herziening der Arbeidswet o.m. sprak: „Ik ga
niet mede, de vrijheid is mij te lief. Men gelooft zoo zeker, dat
die almachtige staat de nooden ook kan opheffen, maar aan die
almacht van den staat geloof ik niet. Tegenover dit geloof in
den staat sta ik zwak. Maar ik heb een ander geloof — het
geloof in onszelf, het geloof, dat de vrije werking van individu
op individu de geheele samenleving en het geheele leven dóór
werken en de maatschappij verbeteren zal,
Wat ik wel wil: Regeering en Minister geeft het volk wijsheid en verstand, zorgt voor goed en degelijk onderwijs, laat het
volk kennis vergaderen en nog eens kennis. Aan een wet, waar
het recht verplaatst wordt van de wet naar den ambtenaar doe
ik niet mede.'"^''')
Een zelfde geest ademden de woorden van het TweedeKamerlid Van Doom bij de behandeling van de Steenhouwerswet: „Deze Minister is, laten wij het maar ronduit zeggen, een
gewoon socialist. Deze Minister zoekt zijn kracht in Vader Staat.
Vader Staat moet alles doen, alles regelen, alles op pooten zetten,
Welnu, ik geloof, dat de ondervinding genoeg bewezen heeft, dat
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men er met die hulp niet komt. Waar de Minister den weg van
uitsluiting opgaat, zeg ik hem eens en voor altijd de volgzaamheid op."'^8) Deze Mr. Van Doorn was het, die bij de behandeling
van de Invaliditeitswet verklaarde: „Van dezen Minister weten
wij, dat alles wat hij in de wet wil neerleggen niets anders is
dan het „gij zult" en „gij moet"."''9) Het was deze zelfde Mr. Van
Doorn echter die bij de stemming over een amendement-Van
Helsdingen, dat de arbeidstijd van steenhouwers tot acht uur
wilde beperkt zien, tezamen met Roodhuyzen onder de voorstemmers geteld werd.
Een ander liberaal, W. H. de Beaufort, was het, die van
Talma schreef, dat bij hem, „evenals bij de socialisten, de hoofdzaak is, dat de staat de maatschappelijke verhoudingen moet
regelen met ijzeren hand, niet aanmoedigen, niet richting aangeven, niet prikkelen, maar zelf handelen, regelen, dwingen",80)
Ten bewijze van de bureaucratische geest van Talma's werk
beriep hij zich op het ontwerp-Landarbeiderswet. Een heirleger
van ambtenaren zou moeten worden aangesteld wanneer men het
voorstel om landarbeiderscommissies in te stellen aannam.si)
Dat vrijwel geen enkele ambtenaar voor de uitvoering van deze
wet noodig zou zijn geweest, was dezen criticus echter ontgaan,
Zijn zoon zong in hetzelfde koor mede: „Talma meende, dat de
ellende en de nooden in de maatschappij, die hij tijdens zijn
predikantenloopbaan had leeren kennen, door den almachtigen
staat konden worden opgeheven."82) ig het wonder, dat men een
dergelijke inconsequente critiek moeiUjk au sérieux kon nemen?
Veel meer moeite gaf dan ook de critiek, die kwam van de
zijde van Talma's geestverwanten. Van Idsinga, Lohman en
Loef f waren in het bijzonder de woordvoerders tegen de foutieve
richting, waarin, naar hun meening. Talma's wetgeving ging.
Buiten de Kamers wezen Fabius en tal van andere scribenten in
tijdschriften en kranten er steeds weer op, dat Talma in zijn
wetsontwerpen staatssocialistische beginselen in practijk bracht,
Nauw sloot zich de critiek door Prof. Fabius — weleens het
geweten der A.R. Partij genoemd — uitgeoefend aan bij die
door de liberalen ontwikkeld, al was er groot verschil in de
manier waarop aanmerkingen gemaakt werden. De opmerking
is weleens gemaakt, wanneer Fabius Talma een „staatssocialist"
noemde, dat men met hetzelfde recht Fabius een „oud-liberaal"
mag noemen.83) zijn „Studiën en Schetsen", waarvan het eerste
nummer Maart 1909 verscheen om te voldoen aan de herhaalde
drang om „voorlichting door de rechtsgeleerde hoogleeraren aan
de Vrije Universiteit in vragen van staat en maatschappij"84),
waren voor een groot deel gewijd aan de bestrijding van Talma's
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wetgeving. Nu was dit niet erg geweest, wanneer Fabius zelf de
wegen aangegeven had waarlangs men betere sociale toestanden
had kunnen bereiken. Dit ontbrak echter. Hij schreef immers:
„Inderdaad kan moeiUjk vooraf worden aangegeven, in welke
gevallen de regeering bevoegd is op te treden om eenig euvel
in het maatschappeUjk leven weg te nemen; althans op welke
wijze zij daarbij heeft te werk te gaan.
Om te weten of de regeering in dergelijke gevallen hulp
kan verleenen is — naar het mij voorkomt — een der middelen,
dat zij zich rekenschap geve van de mate, waarin zij zou hebben
in te grijpen. Komt de regeering bij het overwegen van een weg,
dien zij zot willen ingaan tot het inzicht, dat zij op die wijze te
groote belangen zou schaden, zou aantasten wat ongeschonden
moet bUjven — zoo heeft zij dien weg los te laten. En leidde
verder onderzoek tot de overtuiging, dat welk middel zij ook
koos, de uitkomst altijd dezelfde zou wezen, dan had zij uit te
spreken, dat haar — althans voorloopig — geen direct middel
ten dienste staat om het kwaad, dat zich voordoet weg te
nemen."85) Terzelfder plaatse spreekt hij als zijn overtuiging
uit, dat hij het een eminent staatsbelang acht, wanneer Talma's
wetgeverij ten spoedigste zou worden gestuit. Hij is van oordeel,
dat bij Talma alles ondergeschikt gemaakt wordt aan het doel.
Daarbij herinnert hij aan een woord van Alfred Fouiïlée: „La
souverainité du but est la negation du droit," Symptomen hiervan meent Fabius te bespeuren in de bepaling van verhoogd
Zondagsloon in de Stuwadoorswet, „De Minister bedoelt niet een
^ loonregeling door den Staat, wijl hij van oordeel zou zijn, dat
hiervoor de Staat de aangewezen macht is; maar — en hier
komt weer de fout — de Minister heeft evenmin bezwaar zulk
een regeling eenigermate te maken, als hij dit voor eenig ander
belang een geschikt middel vindt."86)
Dat de meening van Fabius, als zou Talma in de Stuwadoorswet een bepaling willen geven, waardoor van staatswege loon
zal worden vastgesteld87), onjuist is, hebben we bij de behandeling van die wet reeds gezien.
Keuring van steenhouwers, noodzakeUjk volgens de toelichting voor de gezondheid der betrokken arbeiders, wijst Fabius
eveneens af, „Is inderdaad de Staat geroepen er tegen te waken,
dat iemand een voor zijn gezondheid gevaarlijk levensberoep
kiest?" vraagt hij.88) „'Wat heden t.a.v, de steenhouwers wordt
voorgesteld, kan natuurlijk morgen voor andere bedrijven worden
bepaald. En zal men zich alleen tot de gezondheid des lichaams
beperken? Hoe groote schat zij moge zijn, andere belangen gelden
nauweUjks minder."
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Dezelfde bezwaren ontwikkelt hij tegen de Bakkerswet, 0,m.
merkt hij naar aanleiding daarvan op: „Ook moet wie door een
wet op het saamgestelde maatschappeUjk leven wil inwerken,
wel nagaan of de door hem aanvankelijk ontworpen regeling niet
andere bedenkeUjke verschijnselen zal uitlokken, die dan op hun
beurt weder zouden moeten bedwongen worden. NatuurUjk
behoeft men niet aanstonds als dit te vreezen valt zich terug te
trekken. Maar een wezenUjk staatsman zal het toch voorzichtig
maken als hij dit bespeurt. Immers is het leven niet altijd zoo
vriendelijk om zich gauw te voegen. De tweede maatregel,
bedacht om de kwade gevolgen,, die men zelf door den eersten
veroorzaakt te voorkomen, kan ook ongewilde uitkomsten bevorderen. Enzoovoorts. Zoodat men in zijn wetgeven steeds verder
wordt medegesleept, telkens wellicht meer moet aantasten en
waarschijnUjk voortdurend grooter ongerief aanricht."89) Groote
bedenkingen bracht Fabius in tegen Talma, die, naar zijn meening, er geen bezwaar tegen had om de arbeid te verbieden, „al
steekt op zichzelf in dien arbeid geen gevaar of kwaad voor
anderen, als hij voor de daarbij betrokkenen dien arbeid ongewenscht acht".90)
Een zelfde toon klinkt in het artikel van C. Gerretson,
schrijver van de Sociale Kroniek in „Ons Tijdschrtft".9i) Deze
verklaart zich van staatsdwang en staatsbemoeienis geen tegenstander, waar zij werkelijk noodig is, dat is, volgens hem, daar
waar de Staat de personae miserabiles beschermen moet. Desnoods wil hij de grenzen van het begrip zoo ruim mogelijk trekken, Aan de andere kant is hij er diep van overtuigd, dat, zoodra
deze grenzen worden overschreden, voor de Staat zelf gevaar
ontstaat. Verschillende citaten uit een boek van Paul Nourisson,
dat de titel draagt: „Le grand danger: Tout par l'Etat", dienen
hiervoor als bewijs. Naar aanleiding van de Steenhouwerswet
meent Gerretson, dat ook hier een dergeUjk gevaar dreigt. Volgens hem heeft het drijven naar staatsdwang „niet alleen, geUjk
men voorgeeft, heeft zelfs niet in de eerste plaats ten doel de
lotsverbetering van het volk, maar het eerste voornaamste doel
is daardoor aan een bepaalde klasse de politieke alleenheerschappij te verzekeren,"92)
Als andere bezwaren tegen te vèr gaande staatsbemoeienis
noemt Gerretson een volkspaedagogisch bezwaar — hoe meer
de Staat zelf in handen neemt, hoe minder de gemeene man de
organisatie van het sociale leven begrijpt — en een technisch
bezwaar — het parlement heeft niet ten doel en is niet in
staat om verordeningen voor alle mogelijke bedrijven te maken.
Hoewel hij in het algemeen het sociaal beleid van Talma niet
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wil afkeuren, meent hij toch te mogen zeggen, „dat de Minister
inderdaad een weinig te gemakkelijk in het gevaarlijk vaarwater
der staatsbemoeiïng pleegt te verzeilen. Misschien moeten wij in
deze neiging een invloed van zijn vroeger ambt herkennen. Zijn
opvattingen omtrent de staatsbemoeiïng zijn werkelijk wat te
diakonaal."93)
j
Een vasthoudende verdediger van het vrijheidsstandpunt
was Van Idsinga, afgevaardigde van Bodegraven voor de Tweede
Kamer. Zijn afkeer van staatsdwang deed hem strijden tegen de
' verplichte verzekering. Bij de tot nu toe besproken wetgeving
was het steeds weer Van Idsinga, die in verzet kwam. Slechts
één aanhaling moge dienen om het standpunt van dezen criticus
te kenschetsen. Bij de behandeling van de Bakkerswet sprak hij:
„Ook kan ik mij onmogelijk vereenigen met het verbod aan de
patroons om zelf te arbeiden in de verboden tijden. Het is mij
een raadsel hoe de Minister dat met zijn antirevolutionnaire
beginselen kan verzoenen,
Hoe dit echter zij, dit is een zaak, die den Minister zelf persoonUjk betreft en ik wil gaarne aannemen, dat de indruk dien
ik heb te wijten is aan mijn onwetendheid aangaande de antirevolutionnaire beginselen.
Voor het bepalen van mijn stem, heb ik alleen te vragen,
wat mijn eigen beginselen zijn en hoe de voorgedragen bepaling
daarmede is te rijmen; en nu is het buiten kijf, dat het verbod,
waarvan ik zooeven sprak onmogelijk is te verzoenen met mijn
beginsel van persoonUjke vrijheid."94)
Ook de christeUjk-historische afgevaardigde van Goes, De
Savomin Lohman, behoorde op verschillende punten tot de
tegenstanders van Talma's wetgevende arbeid op sociaal terrein.
Zoo sprak hij bij de behandeling der Bakkerswet het uit, dat de
Minister z.i. van een verkeerd standpunt uitging, wat zich niet
alleen openbaarde in het ontwerp-Bakkersraden, maar in de
geheele opzet van het ontwerp, nl. de organisatie van het bedrijf
in plaats van een bescherming van de arbeiders. „De Minister
regelt natuurUjk niet het geheele bedrijf, maar hij dwingt het
bedrijf om zich in bepaalden vorm in te richten, en dit is, dunkt
mij, principieel verkeerd, want het is mijn overtuiging — en dit
zal, dunkt mij, de overtuiging zijn van iedereen—dat juist alleen
door de volkomen vrijheid van bedrijf de welstand in de wereld
gekomen is, dien wij op dit oogenblik genieten."95) „De dwang,
dien men op een man legt, die alleen voor zichzelf werkt" was
één van de redenen voor Lohman om tegen de Bakkerswet te
stemmen. Wanneer de bakker met knechts werkt zou hij er geen
bezwaar tegen hebben om diens arbeid gedurende de nacht te
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verbieden; wanneer dat echter niet het geval is, dan moet de
bakker vrijgelaten worden om in zijn huis te doen wat hij zelf
wil. De Overheid mag niet in het huisgezin komen, aldus Lohman.
Snoeck Henkemans en De Visser, eveneens behoorend tot de
christelijk-historischen, waren evenmin erg geestdriftig gestemd
over verschillende van Talma's voorstellen,
De eerste maakte onderscheid tusschen de historische en de
radicale vorm van wetgeving. Hij koos voor de historische
methode, d,w.z., volgens hem, dat men de arbeid regelt, niet verbiedt, zooals de Minister wil. Een voorbeeld hiervan meent hij
gevonden te hebben bij de Steenhouwerswet, waar de Minister
alle arbeid na zonsondergang verbood, en niet in historische lijn
toestemming gaf om bij kunstlicht te werken.96)
P
Dr. De Visser was de voorvechter van het particulier initia1 tief. Het kwam hem het wenschelijkst voor, indien het beginsel
- van vrijwilligheid, uit de maatschappij opkomend, zedeUjk gesteund van regeeringswege zijn toepassing kon vinden. Uit dien
hoofde heeft hij bezwaar tegen het verbod van arbeiden in de
Steenhouwerswet. Volgens hem laadt de Staat, wanneer het den
meerderjarige verboden is te arbeiden, de verantwoordeUjkheid
voor zijn armoede op zich.97) Hij spreekt als zijn meening uit,
dat steeds meer blijkt, „dat de Minister tot uitgangspunt van
zijn legislatieven arbeid de beginselen kiest, die ik om meer dan
één reden van hem niet had verwacht. De Minister zelf is een
sterk sprekende persoonlijkheid, een krachtige individualiteit
en ik heb altijd in mijn leven ondervonden, dat dergelijke personen er juist hoogen prijs op stellen andere menschen zich ook
tot krachtige persoonlijkheden te zien ontwikkelen. Maar ik
vrees — en ik zal geen qualificaties bezigen als staatssocialisme
e.d. — dat de weg, dien de Minister op 't gebied van de sociale
wetgeving volgt, juist het omgekeerde ten gevolge zal hebben
en al wat dient tot krachtige ontwikkeling van eigen energie,
eigen persoonUjkheid, eigen verantwoordelijkheid, ook om als
steenhouwer de middelen te gebruiken, die ten dienste staan om
te voorkomen, dat men krank wordt, mede als element van eigen
ontwikkeling, op het standpunt van den Minister dreigt teloor
te gaan. Op allerlei privaat terrein zal de Staat zich gaan
bewegen. En waar komen wij uit? Gezien den nood onder de
steenhouwers, gevoel ik mij echter genoodzaakt iets voor hen te
doen. Ik stel echter den eisch voorop, dat het beroepsleven van
den meerderjarigen arbeider ongerept gelaten worde."98) Het
door hem op de Steenhouwerswet ingediende amendement was
een uitvloeisel van deze gedachte,
Zeer duidelijk stelde het R.K, Kamerlid Loef f het groote
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verschilpunt tusschen hem en den Minister aan het licht in zijn
redevoering bij de behandeling van de Steenhouwerswet: „De
Minister verbiedt het werk, den arbeid zelf, en dat wel, omdat
hij verkeerd is, ongezond, gevaarlijk of wat ook voor den persoon
zelf, die arbeidt. Ik voor mij wil niet het arbeiden zelf, maar
alleen het doen arbeiden verbieden, op het voetspoor van de
oude Arbeidswet, Waarom? Omdat de werkgever niet de arbeidskracht zijner arbeiders op ontoelaatbare wijze mag exploiteeren
ten nadeele van hun gezondheid, veiligheid, enz. Daartegen moet
gewaakt worden. Maar wat ik ontken is, dat de Staat het recht
zou hebben mij, zwak en ongezond als ik ben, te verbieden steenhouwer te worden. Wat ik met mijn gezondheid wil doen gaat
den Staat niets aan, zoolang ik niet met rechten of belangen
van derden in collisie kom,
Voor den Minister ligt er principieel geen terrein van
sociale verhoudingen, dat de wetgever niet mag betreden, terwijl,
naar mijn bescheiden meening, daar het gebod ligt tot onthouding voor den wetgever, waar hij zijn doel niet zou kunnen bereiken zonder inbreuk te maken op het grondrecht van lederen
burger om als heer en meester te beschikken over zijn eigen
doen en laten, overal waar dat doen en laten anderen ongemoeid
laat,"99)
In de Eerste Kamer was het vooral Van der Feltz die bezwaren inbracht, vaak aan de Grondwet ontleend, meermalen ook
van algemeene strekking en gelijk aan de critiek door de reeds
genoemden ontwikkeld. Zoo sprak hij bij de Arbeidswet als zijn
meening uit, dat „de wetgever zich bij sociale wetgeving heeft
te onthouden van maatregelen, waardoor aangetast zou worden
het grondrecht van lederen burger om naar eigen inzicht te
beschikken over zijn doen en laten, overal waar dat doen en
laten buiten anderen omgaat en zich daarom te bepalen tot het
geven van voorschriften omtrent de inrichting van het bedrijf,
het tegengaan van de gevaren in het bedrijf en van het exploiteeren en uitbuiten van werknemers, alsmede tot het beschermen
van personae miserabiles. Maar daarvoor is het m.i, niet noodig
om, zooals de Minister doet, den weg van uitsluiting op te gaan,
de vrijheid van beroep aan banden te leggen door de uitoefening
van beroepen van het verlof van de Overheid afhankelijk te
^maken."ioo)
I
Bij Kuyper was het adagium „bescherming geen regeling"
, richtsnoer voor het handelen van den wetgever op sociaal terrein,
Dat deed hem in 1874 afwijzend staan tegenover de Kinderwet
vanVan Houten. Toen reeds meende hij de tegenstelling tusschen
Van Houten's denkbeelden en de zijne te kunnen uitdrukken in
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tweeërlei considerans, aan de wet te geven. Bij Van Houten zou
die moeten luiden: „Alzoo Wij in overweging genomen hebben,
dat de wet den maatschappelijken arbeid behoort te regelen,"
Zelf wilde hij in overweging geven om die considerans als volgt
te doen luiden: „Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat
de wet den loonarbeid van minderjarigen behoort te beschermen."ioi)
Dezelfde gedachtengang treffen wij bij hem aan bij de
beoordeeling van de omstreden bepalingen uit Talma's wetsontwerpen.
Naar aanleiding van het artikel uit de Arbeidswet, dat de
arbeid verbood voor kinderen beneden de 14 jaar — door Kuyper
„de eerste stap" genoemd — schrijft hij o.m.102); „Wel degelijk
heeft de staat een roeping op zedelijk en maatschappelijk terrein,
maar terstond gaat men op het socialistische pad over, zoo de
Overheid voor het bedrijf zelf de teugels in handen neemt en
met de zweep van de strafrechtelijke sanctie bepaalt hoe de
hitjes moeten loopen.
Dit euvel schuilt in de Bakkerswet,
En daarbij bleef het niet: keuring van steenhouwers, regeling van loon voor arbeiders in stuwadoorsondememingen.
Reeds nu alzoo is de eerste stap door drie andere op denzelfden verkeerden weg gevolgd. Iets waarop we wel moeten
wijzen, omdat hiermede het A,R, beginsel verzaakt en het beginsel van het staatssocialisme binnengeloodst wordt."
Terzelfder plaatse schrijft hij: „Wat de Minister op het oog
heeft willen ook wij, en we verliezen allerminst uit het oog, dat
al zulke onderwerpen uiterst moeiUjk ineen zijn te zetten.
Alleen maar: den weg van Reguleering mag de Overheid
niet opgaan. Ze moet een Beschermende macht bUjven, en de
persoonlijke vrijheid mag aan die bescherming niet ten offer
worden gebracht."
Vooral het verbod voor den bakkerspatroon om te arbeiden
vond bij hem tegenstand. Zoo sterk waren zijn bezwaren, dat hij
er toe kwam om bij de stemming in de Tweede Kamer zich te
verwijderen.
Merkwaardigerwijs was Kuyper geen tegenstander van een
verbod van opening van de winkel en uitzending uit de winkel
voor een bepaald tijdstip.io3) Volgens hem raakt dat niet de
huisvrijheid, maar het bedrijf, dat ten deele een publieke aangelegenheid is. Elders heet hetio4); „Het komt daarom altoos
weer neer op de vraag of hier al dan niet een beginsel in het
spel is. Of nl. de Overheid al dan niet het recht heeft, iemand in
eigen woning met annexen te verbieden bezig te zijn, gelijk hem
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dit goeddunkt. Huldigt men dit recht van een vnj man in zijn
eigen huis niet, natuurUjk dan is er van een beginsel geen sprake.
Gaat men daarentegen uit van 't recht van elk burger om in zijn
eigen woning zich bezig te houden op de manier die hem goeddunkt, dan is elke inbreuk op dat recht alleen geoorloofd, zoo
burennachtrust er door gestoord wordt of zoo er eenig gevaar
voor de buren door ontstaat.
Kon men de patroons uit een gemeente allen samen in één
college vereenigen en kwam dit college tot het besluit om des
nachts niet te werken, zoo ware het een maatregel uit het bedrijf
zelf opgekomen, die er mee door kon. Maar gaat dit ook op zoo
de Overheid dit huisrecht aantast? Vooral waar nachtelijke
inspectie tot in de woning onmisbaar zal zijn."
Van bescherming van den patroon wil Kuyper niet weten,
Zijn persoonlijke zelfstandigheid mag de Overheid niet aantasten. Hij is zijn eigen heer en meester. „Al is het ook te loven, dat
de Minister zooveel doenUjk te groote wijzigingen in de concurrentievoorwaarden tracht te voorkomen, nooit is hieruit af te
leiden, dat hij om dit doel te bereiken, een op zichzelf heilig en
onaantastbaar recht zou mogen te niet doen. Wat de Overheid
haar plicht acht, dat moet ze doorzetten, afgezien van de gevolgen, die dit voor de concurrenten hebben moge."io5) Nachtrust
voor de patroons, Kuyper is er vanzelfsprekend geen tegenstander van. Alleen wil hij een verbod van nachtarbeid niet doen
uitgaan van de Overheid; de bakkers zelf moeten zulks bepalen.
Volgens hem is dat de bedoeling van de bedrijfsorganisatie, „die
de vrijheid van het enkele bedrijf omzet in de vrijheid van het
gemeenschappelijk bedrijf."io6)
In de Voorloopige Verslagen van Eerste en Tweede
Kamer waren talrijke ongenoemde critici aan het woord, die
soortgelijke bezwaren te berde brachten als de tot nu toe genoemde. Onder betuiging van hulde aan den Minister voor zijn
ijver en werkkracht, meenden eenige leden der Eerste Kamer
„het te moeten betreuren, dat in verschillende van het Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid uitgaande stukken
een geest doorschemerde, welke scheen te leiden in de richting
van het staatssocialisme, in zooverre aan de vrijheid van het
individu niet steeds de noodige waarde werd toegekend, noch
genoegzame waarborgen geschonken."io7) in een ander Voorloopig Verslag heet het aangaande Talma: „Zijn voorstellen
hebben niets specifiek ChristeUjks, maar berusten op Staatssocialisme. Staatsvoogdij en verregaande reglementeering zijn
de kenmerken van zijn methode van wetgeving. In zijn ijver tot
keering van misstanden beproefde hij herhaaldeUjk het maat124

schappelijk leven te dwingen in het keurslijf zijner inzichten. Met
de eischen van het recht hield hij daarbij niet altijd rekening, en
voor straffe beperking der bedrijfsvrijheid deinsde hij niet
terug,"io8)
Betreffende de keuring der steenhouwers merkte het Voorloopig Verslag der Tweede Kamerio9) op: ,,Hiermede wordt een
geheel nieuw beginsel in onze wetgeving ingevoerd. De vrije
beroepskeuze wordt op ingrijpende wijze beperkt, vooral nu het
een omvangrijken bedrijfstak als het steenhouwersvak betreft,"
„Op de beroepskeuze der individuen mag de Overheid slechts in
dezen zin invloed uitoefenen, dat zij het verkrijgen van goede
medische voorlichting bij die keuze bevordert."
Ook het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de
Stuwadoorswetiio) sprak er van, dat al de hier besproken bepalingen de grens eener bescherming van den arbeider overschrijden en regelend in het bedrijf zelf ingrijpen. Men meende, dat
dit met de antirevolutionnaire beginselen niet was overeen te
brengen.
Concludeerend kunnen we dus vaststellen, dat het algemeene bezwaar tegen Talma was, dat zijn wetsontwerpen uitvloeisel waren van een staatssocialistische gedachtengang. Dat
hij in plaats van een bescherming, een regeling van het bedrijfsleven voorstond, met als gevolg een aanranding van de persoonUjke vrijheid van het individu. Men meende hierin strijd te zien
met de door Talma en de richting, waartoe hij behoorde, beleden
beginselen, o.m. die van souvereiniteit in eigen kring. Niet gering
voorwaar is deze acte van beschuldiging, welke vooral daarom
zoo zwaar woog, omdat ze kwam van bevriende kant.
Op welke wijze heeft Talma gepoogd deze aanval te pareeren ? Hierbij moet geconstateerd worden, dat hij bij de verdediging meestal op zichzelf aangewezen was. Soms kreeg hij steun
van Aalberse, b.v. bij de Bakkerswet. m )
Bij de beoordeeling van Talma's standpunt moet allereerst
bedacht worden, dat hij leefde in een overgangsperiode. Was
vroeger de werkzaamheid van de Overheid beperkt geweest tot
een bescherming van personae miserabiles thans waren de toestanden zoodanig gewijzigd, dat ingrijpen van de Staat ook ter
bescherming van volwassen mannen, al hadden die zoogenaamd
vrijwillig de arbeidsvoorwaarden, waaronder ze werkten, aanvaard, bitter noodig was. De hooggeprezen vrijheid van den
volwassen arbeider was slechts een vrijheid in naam. In werkelijkheid ging zijn juridische vrijheid heel vaak gepaard met een
economische slavernij. Terecht kon Talma in zijn Memorie van
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Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over
de Stuwadoorswet dan ook schrijven: „
hoe onderscheiden
de nooden zijn, die in het arbeidersleven aandacht vragen, het
gemeenschappelijke daarin en zeker voor den arbeider niet het
minst pijnUjke is, dat zijn economische positie zijn juridisch weiverzekerde persoonlijke vrijheid in vele gevallen omzet in een
feitelijke gebondenheid, die hem al te vaak dwingt te arbeiden
in omstandigheden en onder voorwaarden, die een bedreiging
zijn van zijn stoffelijke en geestelijke belangen. De ervaring op
maatschappeUjk gebied toont juist, dat de formeele vrijheid voor
zeer velen uitloopt op een gebondenheid aan de willekeur der
economische overmacht. Daartegenover stelt de arbeidswetgeving haar pogen om die gebondenheid te breken en zoo door het
recht wezenlijk vrijheid te verzekeren. Het recht, dat uit den
aard der zaak de vrijheid van handelen inperkt, bedoelt dus de
vrijheid der persoonUjkheid te beschermen." 112)
De „vrijheid van den arbeidenden stand" was het doel van
Talma's wetgeving. Niet een reglementeering van het bedrijf, of
een staatsvoogdij over het maatschappelijk leven was de opzet
van zijn arbeid. Wel was Talma van meening, dat de taak der
Overheid verder ging dan men tot nu toe aangenomen had.
Naar aanleiding van het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer
over Hoofdstuk X der Staatsbegrooting 1912 kon Talma opmerkenii3): „immers is tegenover sociale wetgeving altijd aan te
voeren, dat daardoor de vrijheid van het individu wordt ingekort
en zal zij ook moeilijk de sympathie verwerven van hen, die die
vrijheid zoo hoog stellen, dat zij iedere inkorting als een wezenUjke schade beschouwen. Maar daartegenover staat, dat, indien
men waarborgen wil schenken aan de vrijheid van het individu,
men met onthouding niet kan volstaan en moet zoeken naar
zoodanige bescherming der persoonUjke vrijheid als door recht
en billijkheid wordt geëischt, een bescherming als die door de
sociale wetgeving wordt bedoeld en die wel nooit verkregen kan
worden dan door de vrijheid van beweging in te korten."
Was aanvankelijk de theorie der staatsonthouding, van het
laat-maar-waaien-stelsel en klappermanstaat de heerschende
opvatting geweest, om daarna plaats te maken voor de gedachte,
dat ingrijpen geoorloofd was voor bescherming van hen, die niet
zelf voor hun eigen rechten konden opkomen, bij Talma staan
we aan het begin van een periode, waarin een actief ingrijpen
van staatswege geoorloofd wordt verklaard. Niet slechts negatief: wegneming van allerlei uitwassen, maar positief ingrijpen
waar de maatschappij zelf niet bij machte is om doeltreffende
maatregelen te treffen wordt nagestreefd. „De taak der maat126

schappij moet niet overgenomen worden door den Staat, maar
de Overheid is geroepen voor het maatschappelijk leven zoodanige regelen te stellen, dat de arbeiders worden beschermd tegen
een druk, die hen zou verhinderen volgens recht en naar hun
aanleg te leven ter eere Gtods", aldus Talma in zijn Memorie
van Antwoord op het Voorloopig Verslag over de Stuwadoorswet,
Hierbij dient er aan herinnerd te worden, dat vele van
Talma's bestrijders, b.v. De Visser, Loeff, Kuyper, wèl geoorloofd achtten een verbod door de Overheid om te doen arbeiden
of een niet goedgekeurden steenhouwer in dienst te nemen. Het
onderscheid met het door hen gewenschte en Talma's voorstel
zou er dan in liggen, dat het ééne regeling en het andere bescherming zou zijn. Al te groote inbreuk op de persoonUjke vrijheid
zou van het eerste het gevolg zijn. Niet wel valt in te zien, welk
principieel verschil er bestaat tusschen een inbreuk op de vrijheid van den patroon om in dienst te nemen, wie hij wil en een
aantasting van de vrijheid van den volwassen man om te werken
in het vak, dat hij wenscht of op het tijdstip, dat hij zelf begeert.
In beide gevaUen is de betrokken persoon gebonden aan een
wettelijk voorschrift, dat hem een stuk van zijn vrijheid ontneemt. Talma zelf zegt er o.m. het volgende van, naar aanleiding
van de leuze „bescherming of regeling" in zijn reeds eerder
geciteerde Memorie van Antwoord van de Stuwadoorswet: „Ook
bij de arbeidswetgeving heeft de leuze een beperkte strekking.
Ook hier moet zij niet worden opgevat als te beheerschen den
vorm, de juridische constructie van den te treffen maatregel.
Zij drukt uit het gevoelen, dat het bij de arbeidswetgeving niet
gaat om een nieuw-opbouw der maatschappij door den Staat,
maar om de maatregelen te treffen, die geëischt worden door
den noodstand, waarin arbeiders door de maatschappehjke ontwikkeling zijn geraakt." Het kort begrip „bescherming, geen
regeling" aanvaardde Talma niet als duidelijke weergave van de
beginselen, door hem beleden. „Reeds daarom niet, omdat hierin
een logische fout zit. Er zou zyn een principieel verschil tusschen
bescherming en regeling en de kern daarvan zou schuilen in de
mate, waarin inbreuk gemaakt wordt op persoonlijke vrijheid.
Hoe een dergelijk relatief verschil grondslag zou kunnen zijn
voor een principieele onderscheiding is niet duideUjk. In beide
gevallen bij bescherming en bij regeling blijkt men te veronderstellen als gevolg der maatregelen: inperking der persoonlijke
vrijheid. Hoe kan nu ooit het overschrijden van een maat, die
niet nader wordt aangegeven, grondslag zijn voor de principieele
afkeuring van een groep van maatregelen? Integendeel, Het
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oordeel over een inperking der persoonUjke vrijheid zal wel altijd
uitsluitend moeten beheerscht worden door het oordeel over den
rechtsgrond, waarop die inperking wordt geëischt. Een op zichzelf onbeduidende inperking kan afkeurenswaardig zijn, omdat
zij onrecht is, een ernstige inperking kan toejuiching verdienen,
omdat zij rechtvaardig is."
f ~ Onjuist is het daarom ook Talma van staatssocialisme te
/ beschuldigen. De doelstelling van de verdedigers van dit stelsel,
: waaronder Wagner wel een van de voornaamste plaatsen innam,
kan omschreven worden door het: staatsbemoeiïng niet zoo ver
_ noodig, maar zoo ver mogelijk.ii4) Of, zooals Mr. Levy eens
''^ opmerkte, „dat er niets is, absoluut niets, hetgeen de Staat, is
er algemeen belang of zelfbehoud in het spel, niet mag".ii5)
Zelfs Kuyper heeft er eenmaal in de Kamer op gewezeniie), dat
het onjuist is om bij de ontwerpen van Talma van een staatssocialistisch karakter te spreken, hoewel hij in „De Standaard"
reeds eerder gewezen had op verschillende staatssocialistische
bepalingen. 11'7) Trouwens meermalen was Kuyper inconsequent:
wèl verdedigde hij een verplichte winkelsluiting; wèl dwang,
wanneer die uitging van de gezamenlijke bedrijfsgenooten.
Fabius en Van Idsinga, van hun standpunt consequent, keurden
ook dit af, evenals dwang tot verzekering. Hoe het zij, thans
wijst Kuyper er op, dat Wagner geen grens kan aangeven voor
de werkzaamheid van de Staat. Hij vervolgt dan: „Welnu, van
een dergelijk staatsbegrip, waarbij men dan van den Staat
gemaakt heeft hetzij een persoon, een eigen wezen, een persoonlijkheid, of welken vorm men daarvoor heeft uitgedacht — maar
die er op neerkomt van den Staat te maken een poliep, die met
zijn geduchte vangarmen het geheele maatschappeUjk leven naar
zich toetrekt om het in zich op te lossen — hebben wij antirevolutionnairen nooit iets willen weten, en daarvan is ook in de
ontwerpen, die hier zijn ingediend, geen spoor te ontdekken."ii8)
Aan 't adres van Mr. Van Doorn, die Talma „een gewoon
socialist" genoemd had, merkt Talma opii9): „Ik ben absoluut
niet bang vqor namen; ik heb daarvoor veel te lang in het
publieke leven doorgebracht. Het is mij overkomen, dat ik den
eenen avond genoemd werd een socialist en den anderen avond
een zwartgerokte slippendrager van 't kapitalisme. Ten aanzien
daarvan ben ik geheel immuun." Eensdeels wijt Talma de voorkeur van sommigen om hem te bestrijden als „staatssocialist"
aan de tegenzin, die bij velen het woord socialisme opwekt. Volgens hem worden de uitdrukkingen staatssocialisme en staatssocialistisch gemeenUjk „gebruikt bij bestrijding van meeningen
en maatregelen en hebben dan de algemeene strekking om aan
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te duiden, dat, naar de meening van den bestrijder, in die meening of bij dien maatregel aan den Staat óf ten onrechte een
bepaalde taak is toegekend óf een omvangrijker taak, dan juist
wordt geacht."i20)
Het doel der wetgeving moet het criterium zijn. Het motief
voor het ingrijpen in het maatschappelijk leven is beslissend
voor de vraag of een voorgestelde bepaling als staatssocialistisch mag gekenmerkt worden. Derhalve was zeer juist de verdediging van Talma door sommige leden der Tweede Kamer in
het Voorloopig Verslag over de Stuwadoorsweti2i) geleverd:
„De Minister grijpt in sommige bedrijven in, niet omdat hij in
beginsel voor staatstusschenkomst is, maar omdat hij tot de
overtuiging is gekomen, dat ingrijpen! in die bepaalde gevallen
onontbeerlijk is. Elk bedrijf wordt echter op zichzelf beschouwd
en wat door den Minister in het ééne geval noodzakelijk wordt
geacht, oordeelt hij voor het andere allerminst gerechtvaardigd,
Voor wie de zaak zoo beschouwt, kan de tegenstelling bescherming en regeling in haar algemeenheid geen dienst doen. Spoedig
is gebleken, dat bescherming van economisch zwakken en van
de persoonUjke vrijheid zonder regeling soms niet mogeUjk was,
Het is niet voldoende de economisch zwakken tegen de economisch sterken te beschermen, ook kan het noodig zijn een groep
bedrijfsgenooten tegen een andere groep te beschermen, met
name de meerderheid tegen een kleine minderheid."
Het doel derhalve is beslissend. De meening van Talma, dat
„de Staat de taak heeft te trachten door maatregelen tot regeling van de arbeidsovereenkomst en tot bescherming van den
arbeider af te wenden de gevaren, die de tegenwoordige maatschappelijke ontwikkeling voor den arbeidenden stand als zoodanig heeft"i22), kan niet anders dan onze instemming vinden.
Niet de regeling van een of ander bedrijf beoogde Talma,
al zou soms een begin van ordening door zijn wetgeving ontstaan
zijn, b.v. door de Stuwadoorswet, De eisch van toelating van
stuwadoorsondernemingen had de bedoeling om steeds een verantwoordelijk persoon te hebben, die aangesproken kon worden
bij niet nakoming van de in de wet gestelde voorschriften. Een
gevolg van deze toelatingseisch was echter, dat niet ieder een
stuwadoorsonderneming mocht beginnen, maar dat voor de
uitoefening van dat bedrijf bepaalde eischen konden worden
gesteld.
Het verbod voor den bakkerspatroon om te arbeiden gedurende de nacht had niet de bedoeling om het bakkersbedrijf te
regelen. Toch zou het gevolg van deze maatregel geweest zijn,
dat een nachtrust voor de bakkers verkregen was, waartoe het
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particulier initiatief niet kon komen. Zeker de vrijheid is een
kostbaar goed; slechts noode mag die aangetast worden. Steeds
zal de Overheid de belangen van de verschillende bij een maatregel betrokken partijen moeten afwegen. Dat voor Talma, die
zoo sterk overtuigd was van de nadeelen van nachtarbeid, de
schaal oversloeg naar de door het afschaffen van de nachtarbeid
voor de gezellen ook noodzakelijke beperking van de patroonsarbeid valt niet te verwonderen, te meer daar dit verbod ook
den patroons zelf ten goede kwam. De meening, dat hierin een
aantasting van het recht om in het gezin te doen wat men wil,
school, kan niet worden aanvaard. Van verwarring van gezin en
bedrijf is hierbij sprake. Wanneer de alleenstaande bakker in zijn
bakkerij werkt doet hij dat niet als hoofd van zijn gezin, maar
als bedrijfshoofd. En als zoodanig staat hij niet op zichzelf, maar
is hij deel van het geheel, van de bedrijfsgemeenschap, al is die
gemeenschap niet georganiseerd. Sociale wetgeving betreft
nooit, moet althans nooit betreffen bepaalde individuen, maar
bepaalde groepen van personen. Zoo ook hier. Wilde het verbod
van nachtarbeid doeltreffend werken, dan dienden alle bakkers
daaronder te vallen.
Verplichte keuring van steenhouwers was zeer zeker in het
individueel belang van de daarbij betrokken personen, als hoedanig zij ook door Talma verdedigd werd. Geenszins was het
zijn bedoeling hierbij de vrijheid van beroepskeus aan banden te
leggen en het publiek gezag aan ieder de plaats in het bedrijfsleven te doen aanwijzen.i23) Daarnaast verdedigde Talma deze
keuring echter op grond van het belang van het geheele bedrijf
der steenhouwers. „Het gaat hier echter niet om de individueele
belangen van een aantal steenhouwers, van Jan, Piet en Gerrit.
Maar de aan deze individuen opgelegde bepalingen — hetzij ze
rechtstreeks tot hen komen, hetzij indirect via hun patroon —
worden gemaakt in het belang van den arbeidersstand in het
algemeen, althans in het belang van die groep van arbeiders,
welke in het steenhouwersvak werkzaam zijn. Zij worden niet in
hun persoonlijk belang beschermd, maar de overtreding eener
algemeen geldende regeling maakt inbreuk op het algemeen
belang, ter bevordering waarvan die regeling is tot stand
gebracht."i24)
Dat jeugdige kinderen niet mogen werken is in het belang
van die kinderen zelf. Maar tevens, en niet in de laatste plaats,
is deze bepaling ten voordeele van de geheele arbeidende stand,
die daardoor sterker komt te staan. Meermalen wees Talma er
op, dat sociale maatregelen tevens waren in het belang van de
patroons, die daardoor arbeidskrachten met meer weerstand en
130

uithoudingsve'-nogen kregen. Het gemeenschapsbelang stond
bij Talma op de voorgrond,
Volgens Talma is het arbeiden door personen op tijdstippen,
waarop het verboden is (de bakkerspatroon gedurende de nacht of
een arbeider langer dan 10 uur) niet veroordeelenswaard omdat
het verkeerd is op zichzelf beschouwd, maar omdat hier gehandeld wordt in strijd met een regeling, die door de Overheid in
het algemeen belang is gemaakt. Hierbij wijst Talma op een
verordening omtrent het fietsen in een bosch. Op sommige
dagen is het berijden van de paden verboden (b.v. op Zondag).
Wanneer iemand dan toch fietst, wordt hij bekeurd en gestraft,
niet omdat het fietsen op zichzelf iets verkeerds of verwerpeUjks
is, maar omdat hij gehandeld heeft in strijd met de verordening,
die in het belang van de algemeene orde is gemaakt. Het verbod
om te arbeiden is voor Talma dan ook slechts een maatregel van
orde. 125)
Nogmaals: Talma was geen staatssocialist.
Dat bleek ten overvloede uit zijn houding tegenover de
10-urendag. Slechts na een diepgaand onderzoek wilde Talma
tot invoering daarvan overgaan. Ook bij zijn verzekeringsontwerpen zullen we een uiterst beperkte wetgeving zien,
Dat kwam uit in zijn houding tegenover de Zondagsrust.
Niet zijn persoonlijke inzichten liet hij hierbij zegevieren, waardoor iets verkregen zou kunnen worden, wat langs de gewone
weg niet bereikt kon worden. Van een „dwingen van het maatschappeUjk leven door wetsbepalingen in het keurslijf zijner
inzichten" was hierbij geen sprake. Integendeel de meening, die
hij, orgaan van de Staat, had, maakte hij ondergeschikt aan de
algemeene opvattingen in ons land. Daarom weigerde hij niet
subsidie aan een ook op Zondag open te stellen tentoonstelling,i26)
Het overtuigendst bleek Talma's houding wel uit zijn
streven om aan belanghebbenden zooveel mogeUjk invloed op de
gang van zaken toe te kennen. Dit kwam uit in de vele door hem
ontworpen raden: visscherijraden, bakkersraden, raden van
arbeid of in de verschillende adviseerende colleges als landarbeiderscommissies, commissies van advies voor havenarbeid
en dergeUjke,
Zoo was de opzet van zijn arbeid. Dat deze opzet gedeeltelijk
mislukt is, vooral omdat de tijd nog niet rijp was voor de denkbeelden van Talma, valt diep te betreuren.
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HOOFDSTUK IV.
TALMA EN DE SOCIALE VERZEKERING.
1. Inleidend overzicht.
Talma en de arbeidersverzekering — twee bij elkaar behoorende woorden. Ontzaglijk veel heeft hij daarvoor gepresteerd,
gewerkt als geen voor hem. Zijn sociale wetgeving in het algemeen ontmoette critiek, het viel echter in het niet bij hetgeen
hem wedervoer bij zijn verzekeringsontwerpen. Obstructie in de
felste vorm werd hier gevoerd. Ellenlange redevoeringen, behandeling van detailkwesties tot in het oneindige waren aan de orde
van de dag.
(^Gedeeltelijk vond dit zijn oorzaak in de critiek, die Talma
zelf op zijn voorganger Veegens had uitgeoefend. Deze wilde de
ouderdomsverzekering van de invaliditeitsverzekering scheiden
en werd daarover verschillende malen door Talma aangevallen.
Talma, met zijn forsche stem, gewend in politieke vergaderingen
te debatteeren, ging daarbij weleens te ver,
Hiernaast kan als oorzaak van critiek en oppositie genoemd
worden de gesteldheid van verschillende oud-liberalen, die zich
niet konden verzoenen met de gedachte, dat een man van rechts,
een dominee nog wel, zat op de plaats, die zij, de vertegenwoordigers van de vroegere machthebbers in Nederland, eigenlijk
hadden moeten innemen. Tot van haat getuigende daden leidde
deze houding menigmaal. Dat men er zelfs toe kwam om Talma
te vragen, waarom hij op een vergadering van de Commissie van
Voorbereiding met bijzitters aanwezig was, hoewel hij daartoe
door den voorzitter Nolens onofficieel uitgenoodigd was, demonstreerde wel duidelijk de houding van deze lieden, i)
Ook het ontwerp-Tariefwet, dat met de verzekeringsontwerpen één geheel vormde, om de gelden te verschaffen, welke men
noodig had om de invaliditeits- en ouderdomsverzekering te kunnen invoeren, was een reden om een heftige oppositie te ontwikkelen. Dit ontwerp-Tariefwet was een van de grootste oorzaken
van de nederlaag, die het Kabinet-Heemskerk in 1913 bij de
verkiezingen leed.
Door de parlementaire behandeling werd veel aan Talma'a
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ontwerpen veranderd, verschillende verbeteringen aangebracht.
Bespreking in de Commissie van Voorbereiding had veel waarde.
Aan de andere zijde echter valt hier reeds een spoor te zien van
het verval van het parlementaire stelsel in zijn toenmalige vorm.
Wetgeving werd door de gevoerde obstructie tot onmacht gedoemd. Een redevoering als van den heer Duys van meer dan
negen uur lengte ter verdediging van het staatspensioen, hoe
ook te bewonderen uit een rhetorisch oogpunt, kon toch slechts
als eenig resultaat hebben, dat de achting en het aanzien van
het parlement teloor ging. Niet het landsbelang, maar werving
van de kiezersgunst werd voor velen doel van hun politieke
handelen. Deze geen grenzen kennende critiek, leidde er toe, dat
degenen, die, ondanks hun bezwaren — tegen welk menschenwerk zijn die niet in te brengen? — de aangeboden ontwerpen
tot wet wilden verheven zien, zich meestal van de discussies
moesten onthouden,
Daar kwam bij, dat de tijd drong. Betrekkelijk laat had
Talma zijn ontwerpen ingediend,
Bij het aan het bewind komen van het Ministerie-Heems/cerfc
had de Regeering verklaard het ontwerp van wet tot wettelijke
verplichting van werklieden om zich en hun gezinnen te verzekeren tegen geldelijke gevolgen van ouderdom in te trekken.
De ouderdomsverzekering wilde ze beschouwd zien als een onder- 1
deel van de invaliditeitsverzekering. Ook het ontwerp-ziekteverzekering wilde ze geheel omwerken.
De verschillende begrootingen gaven gelegenheid om te
informeeren naar Talma's plannen met de sociale verzekering.
In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag
der Tweede Kamer over Hoofdstuk I der Staatsbegrooting voor
het jaar 1909 verklaarde de Regeering, dat ze de ontwerpenKuyper niet zonder meer kon overnemen, omdat rekening gehouden moest worden met de ervaring sinds de indiening er van
verkregen en met de practijk der ongevallenverzekering. Drie
beginselen meende de Regeering tot hun recht te moeten laten
komen, namelijk: 1ste. medewerking der belanghebbenden bij de
uitvoering der verzekering; 2de. meerdere zelfstandigheid van
de organen, die bij de uitvoering der wet betrokken zijn; en 3de.
verband tusschen de drie takken van de arbeidersverzekering.
Voorts deelde de Regeering mede, dat het allereerst noodzakelijk ^
was om de ziekteverzekering tot stand te brengen. Deze immers bracht de meeste aanraking met de betrokkenen. Hierbij zouden
de desbetreffende organen de ervaring kunnen opdoen, die hen
in staat zou stellen om ook bij de andere takken van verzekering
een taak te vervullen. Talma wilde niet in de fout, bij de Onge137

vallenwet gemaakt, vallen: derhalve eerst de ziekteverzekering.
Het plaatselijk orgaan voorop. De kwestie der organisatie is van
overwegend belang, geUjk hij in zijn Kamerrede van 23 December
1908 verklaarde.2) PijnUjk noemde Talma het, dat door de voorrang van de ziekteverzekering de ouderdomsverzekering in het
gedrang zou komen. Hij erkende het, dat naar een onmiddellijk
intredende uitkeering voor ouden van dagen, waarvoor geen
premie is betaald verlangd werd. „Patrimonium" schreef dan
ook3): „Onze arbeiders hebben zich vol vertrouwen geschaard
om Minister Talma. Ze achten ook de ziekteverzekering noodig,
om een betere basis voor de ongevallenverzekering te hebben.
Maar de ziekteverzekering heeft hun voornaamste belangstelling
niet. Die is gevestigd op de invaliditeits- en ouderdomsverzekering."
Toen Talma aan het bewind kwam, had de Rijksverzekeringsbank een groot tekort. Dat weg te werken en in de toekomst te voorkomen, was zijn eerste taak. Een wetsontwerp tot
dekking van het tekort werd de 29ste November 1909 ingediend.4)
Pogingen om tot reorganisatie der ongevallenverzekering te
komen — noodzakeUjk doordat de risico-overdracht ten gevolge
gehad had, dat de Staat met de slechte risico's bleef zitteri —
hadden, na een aanvankeUjke overeenstemming met de betrokkenen, geen succes. De bedoeling van Talma was geweest om het
risico der bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten werkgevers
over te dragen aan een maatschappij, die van de bank de premiën,
verminderd met een bijdrage voor de administratie zou ontvangen. De taak der bank zou dan zijn het innen der premiën van de
werkgevers en voorts het onderzoek en de beslissing omtrent de
aanspraak op en het bedrag der schadeloosstelling. Door een
moeilijkheid over de administratiekosten werd de samenwerking
met de in aanmerking komende maatschappijen verbroken. Het
bijna voor indiening gereed zijnde wetsontwerp werd daardoor
van het programma afgevoerd, s)
BUjkens het antwoord van Talma op de vraag van De Waal
Malefijt^), in hoeverre de mislukking van dit plan invloed gehad
had op de gang van zaken met de arbeidersverzekering, bleek de
vertraging zich te beperken tot de ongevallenverzekering. Voor
de ziekteverzekering was geen enkele achterstand ingetreden.
Verschillende onderzoekingen werden ingesteld in het
buitenland. Naar België toog Dr. A. van Ryckevorsel, Mr. W.
H. A. Elink Schuurman ging naar Denemarken. In Engeland
stelden Jhr. Mr. B. C. de Savomin Lohman naar de werking der
„friendly societes" en Mr. V. H. Rutgers naar de zorg voor de
ouden van dagen een onderzoek in. Ook in Duitschland werden
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door verschillende ambtenaren persoonUjke onderzoekingen verricht.
Tdlma zelf werkte zich tot in de details in zijn verschillende
ontwerpen in. Dit alles vergde veel tijd. Kuyper maakte in zijn
Editio castigata van een reeks driestarren uit „De Standaard"
onder de titel „Starrentritsen" verschenen, Talma er dan ook
een verwijt van, dat hij, in plaats van de gereedliggende ontwer•pen-Kuyper over te nemen, „op kondschap" deed uitgaan en
allerlei nieuwe plannen probeerde te vinden, hoewel, volgens
Kuyper, het resultaat niet zoo heel veel verschil met de verworpen
wetten te zien gaf. Inderdaad viel deze werkmethode van Talma
eenigszins te betreuren. Zij was wel wat al te grondig. Toch
school er veel waars in hetgeen Talma op de bondsvergadering
van Patrimonium, 24 Maart 1914 te Amsterdam gehouden, sprak,
naar aanleiding van de klacht, dat de Invaliditeitswet eerder
had moeten worden ingediend. Talma merkte o.m, op, dat hij
gedaan had wat hij kon om de zaak te bespoedigen, maar dat hij
achteraf wel begrepen had, dat vroegere indiening misschien
alleen maar ware uitgeloopen op langduriger behandeling,'^)
De begrooting voor het jaar 1910 gaf gelegenheid om nadere
inlichtingen in te winnen over de stand van zaken. Slechts een
kleine tip van de sluier lichtte de Regeering op. „Op dit oogenblik wordt behalve aan de herziening der Ongevallenwet, gewerkt
aan de ziekteverzekering en aan de invaliditeits- en ouderdomsverzekering en de Regeering meent, dat alle krachten samengetrokken moeten worden op de bespoediging van de indiening
van deze ontwerpen", luidde het in de Memorie van Antwoord
op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over Hoofdstuk I.
De debatten over de verzekering werden niet bij de begrooting gehouden, maar in Maart 1910, in aparte daaraan gewijde
vergaderingen. Zoo vond de bespreking plaats van 9—15 Maart, s)
Een lange reeks van sprekers uitte haar wenschen. Talma antwoordde, gaf nogmaals een verdediging van het vooropstellen
van de ziekteverzekering en deelde de stand der werkzaamheden
mee: „Ter wegneming van allerlei misverstand in de Ongevallenwet wordt nu een herziening voorbereid. Het bUjft dus bij hetgeen altijd, naar ik meen, mijn opzet is geweest: de decentralisatie wordt in de ongevallenverzekering gebracht in verband
met de ziekteverzekering, Intusschen wordt doorgewerkt aan de
herziening van de wet, waarbij bevordering van de risico-overdracht een van de grondbeginselen is." Het ontwerp-Ziektewet
bleek aanhangig bij de Raad van State te zijn, „Wat de invaliditeits- en ouderdomsverzekering betreft, kan ik mededeelen, dat
ik hoop te kunnen zorgen, dat het ontwerp-ouderdoms- en invali139

diteitsverzekering nog in dit zittingsjaar mijn Departement zal
verlaten; dat de herziening van de Ongevallenwet in verband
met de ziekteverzekering op dit oogenblik rust, maar dat met
ijver wordt voortgewerkt aan de herziening der Ongevallenwet
op onderscheiden punten," Als volgt besloot Talma deze redevoering: „Wanneer op de een of andere wijze mij mocht duidelijk
worden het feit, dat de wijze, waarop door mij de zaak van de
verzekering wordt geleid, tot verstoring in het tot stand komen
van deze hervorming zou voeren, zal bij mij geen oogenblik de
begeerte om zelf dezen arbeid tot stand te brengen overwegen,
maar ik zal mij zeker terugtrekken om aan andere handen dezen
arbeid over te laten,"
Toen, de volgende dag, Goeman Borgesius, daarbij gesteund
door Schaper, heropening der debatten vroeg, verleende de meerderheid der Kamer daartoe geen toestemming. Dit leidde tot het
bekende incident-Schaper, met de daarop gevolgde obstructie,
Veel waarde had het debat niet. De al reeds bekende meening van velen was nogmaals tot uiting gebracht. Het eenig
resultaat was feiteUjk een week verlies voor Talma's werk.^)
Trouwens, in het algemeen werd de stemming voor het door
Talma voorgestane stelsel er niet beter op. Aanvankelijk voelde
men veel voor het Duitsche stelsel van verplichte verzekering,
ook voor verplichte ouderdomsverzekering. Langzamerhand echter kreeg het Engelsche stelsel, berustend op het vrijwilligheidsprincipe, verbonden met staatspensioen voor ouden van dagen,
meer aanhangers,io) Zoo aanvaardde de Liberale Unie, na aanvankelijk afwijzend gestaan te hebben tegenover staatspensioen,
toch dit stelsel. Idenburg schreef dan ook in een brief uit Buitenzorg aan Kuyper, dd. 18 Januari 1910: „Mij lijkt de toekomst
voor Talma niet vroolijk. Hij krijgt, denk ik, voor zijn sociale
wetten geen meerderheid. Trouwens, als ik wel zie, is de tijd voor
het Duitsche systeem voorbij. Men wil den verzekeringsplicht,
maar niet de groote staatsbemoeiïng met de uitvoering."ii)
Eerst 18 Juli 1910 diende Talma zijn Raden- en Ziektewet
in,i2) Slechts een korte schets van de parlementaire geschiedenis
van zijn ontwerpen moge hier volgen. Het in 1940 verschenen
standaardwerk van Dr. E. B. F. F. Baron Wittert van Hoogland:
„De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 1890—
1940" geeft een voortreffelijk overzicht van de gang van
zaken. 13)
Een Commissie van Voorbereiding werd door de Kamer
benoemd, bestaande uit de leden Patijn, De Visser, Schaper, Van
Vliet en met Nolens als voorzitter. Aan deze commissie werd de
voorbereiding van de behandeling toevertrouwd, In eenige
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vraagpunten werden de hoofdzaken van het voorgestelde samengevat en aldus in de afdeelingen onderzocht. Talma beantwoordde de gemaakte opmerkingen in een Nota dd. 16 Mei 1911,
waarop het verslag der commissie 31 Mei 1911 uitkwam. Van
20—^29 Juni 1911 vond de openbare behandeling van de vraagpunten plaats. Deze waren als volgt geformuleerd:
I. Is het wenscheUjk de wetteUjke ziekteverzekering te
beperken tot uitkeering van ziekengeld, met uitsluiting van de
zorg voor geneeskundige hulp ?
II, Is het wenscheUjk de ziekteverzekering uitsluitend te
doen plaats hebben bij van Overheidswege in te stellen organen ?
II. Is het wenscheUjk Raden van Arbeid in te stellen, belast
met de taak om mede te werken tot de uitvoering van wetten
betreffende den arbeid?
Tijdens de behandeling van deze vraagpunten deelde Talma
mede, in verband met de ingebrachte bezwaren, artikel 49 der
Radenwet te willen wijzigen. Oorspronkelijk zou de Raad van
Arbeid zijn medewerking verleenen bij de uitvoering van wetten
of algemeene maatregelen van bestuur de arbeid betreffende,
thans werd deze medewerking slechts gevraagd bij wetten en
algemeene maatregelen van bestuur de arbeidersverzekering
betreffende. Hierdoor kwam nu het derde vraagpunt niet in
behandeling. Het Vraagpuntendebat gaf Talma aanleiding om
een Nota van Wijziging in te dienen, waardoor meerdere vrijheid
voor andere kassen dan die van de Raad van Arbeid mogeUjk
gemaakt werd.
Over het aldus gewijzigde ontwerp vond een zeer uitgebreid
schriftelijk en mondeling overleg plaats. In een Nota werden
verschillende bezwaren van de Commissie van Voorbereiding
aan den Minister ter kennis gebracht, die daarop schrifteUjk
antwoordde. Op uitnoodiging van de Commissie woonde Talma,
vergezeld van eenige ambtenaren, verschillende van haar vergaderingen bij. Dit mondeling overleg, waarbij ook de plaatsvervangers en bijzitters tegenwoordig waren, vond plaats van
9—16 Januari 1912, Belangrijke verbeteringen in het ontwerp
waren het gevolg van deze samenspreking. De minimum-uitkeering b,v, werd van 50 % op 70 % van het loon gebracht. De 6de
Maart 1912 volgde toezending van het Verslag aan de leden
der Kamer, waarbij hun de gelegenheid gegeven werd om tot
10 April amendementen in te dienen. De voorstellers er van
mochten de vergaderingen der Commissie bijwonen. Ten slotte
verscheen op 1 Mei 1912 het Verslag der Commissie, inhoudende
zoowel het behandelde bij het overleg met den Minister als het
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oordeel der Commissie over de amendementen. Voor openbare
behandeling waren de ontwerpen thans gereed.
Ondanks deze uitvoerige voorbereiding namen de openbare
beraadslagingen toch nog geruime tijd in beslag: van 22 Mei—
6 Juni duurden de algemeene beschouwingen. Een motie-Roodhuyzen-De Kanter, beoogende de bijzondere kas tot regel en de
openbare tot uitzondering te maken, lokte langdurige debatten
uit. Immers in de schriftelijke stukken was hierover niet gesproken. Vandaar de bezwaren tegen deze motie, die door Talma als
inconstitutioneel bestreden werd.
Een zelfde bedenking had men tegen de amendementen-De
Savomin Lohman.
Nadat de Kamer op 5 Juni de Bakkerswet verworpen had,
was de 6de Juni eveneens verworpen een voorstel-ScZiopcr om
eerst de Ziektewet en daarna pas de Radenwet te behandelen,
Derhalve ving de Kamer met de Radenwet aan. De amendementen-I/O^imon, op de avond van de 5de Juni door de Kamerleden ontvangen, beoogden een geheel nieuwe organisatie, waardoor het in de Radenwet voorgestelde overbodig zou worden,
Deze voorstellen werden ingediend, nadat alle werkzaamheden
in de Commissie van Voorbereiding waren afgeloopen. De
bewondering voor Talma neemt toe, wanneer men aan deze gang
van zaken denkt. Dat hij de moed en het uithoudingsvermogen
gehad heeft om ondanks deze tegenkantingen toch door te gaan,
strekt hem tot eer. Zoo Talma ooit naar het ministerambt
gestreefd heeft, gelijk men weleens beweerd heeft, dan kan uit
zijn aanbUjven nu, wel geconcludeerd worden, dat een dergelijk
streven niet een gevolg was van het zoeken van eigen roem en
voordeel. Alleen het belang van de arbeiders kan hem er toe
gebracht hebben om aan te blijven.i*) Persoonlijk had hij geen
enkel belang er bij. Eer het tegendeel,
De Kamer schorste de behandeling der Radenwet, op voorstel van Van Karnebeek, om de meening der Commissie van
Voorbereiding over de amendementen te vernemen. De 12de Juni
kwam het voorstel der Commissie in om de amendementenLohman naar de afdeelingen te verwijzen. De volgende dag, bij
de behandeling van dit voorstel, maakte Lohman zelf hier
bezwaar tegen. Het gevolg er van zou zijn, dat op sociaal gebied
niets meer afgedaan werd. Daarom trok Lohman zijn amendementen in. Roodhuyzen nam ze echter over. Wederom stelde Van
Karnebeek voor ze naar de Commissie van Voorbereiding te
verwijzen en inmiddels de behandeling der Radenwet te schorsen. De Kamer nam dit voorstel aan met 65—16 stemmen. De
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missie van Voorbereiding mede, dat men tegen verzending naar
de afdeelingen was. Als motief voerde Nolens hiervoor aan, dat
Roodhuyzen de amendementen-Lohman niet kende en ze niet zou
kunnen verdedigen. Ja, zelfs had hij verklaard zich niet eens
verplicht te achten de verdediging te voeren. Na een langdurig
debat werd het voorstel Van Karnebeek tot verzending naar de
afdeelingen verworpen met 50—35 stemmen. Uit deze gang van
zaken bleek, dat niet alleen van mannen van links tegenstand
kwam. Lohman was oorzaak van een aanzienUjke vertraging.
Een Nota van Wijziging, dd. 17 Juni 1912, hield o.m. in, dat
het 2de lid van artikel 49 der Radenwet verviel. Het „zij maakt
de daartoe noodige verordeningen" werd uit het voorstel gelicht.
De 5de Juli 1912 werd de Radenwet ten slotte aangenomen
met 54—41 stemmen.
Op de 2de Juli had de Minister verklaard, dat, wanneer er
gevaar bestond, dat de drie wetten (Invaliditeitswet, Ziektewet
en Tariefwet) in het volgende jaar niet meer tot stand zouden
kunnen komen, er naar gestreefd moest worden om de Tariefwet
en Invaliditeitswet tot stand te brengen.is) Hetzelfde kwam tot
uiting in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag
der Tweede Kamer over Hoofdstuk I der Begrooting-1913.
Na te hebben meegedeeld, dat de Regeering aanvankelijk eerst
de ziekteverzekering had willen behandelen, vervolgt dit stuk
met de opmerking, dat toen het onmogelijk bleek om dan ook de
Tariefwet en de Invaliditeitswet te behandelen, het een eisch
van goed beleid was om met de veranderde omstandigheden
rekening te houden en zich niet langer te verzetten tegen een
voorafgaande behandeling van de Invaliditeitswet. De Regeering
sprak als haar overtuiging uit, dat zij, die haar werkplan in het
algemeen steunden, zoo spoedig de gelegenheid zou bestaan, mee
zouden werken om het ontwerp-regeling van de ziekteverzekering tot wet te verheffen. Bestond bij haar die overtuiging niet,
dan zou met name de Minister van Landbouw, enz. zijn tegenwoordige plaats niet bUjven bezetten, gelijk hij reeds in de
Kamer had medegedeeld,
Het ontwerp-Invaliditeitswet was 5 Mei 1911 ingediend, is)
Dezelfde Commissie als bij de ziekteverzekering werd met de
voorbereiding belast. In October 1911 vond het onderzoek in de
afdeelingen plaats. Schriftelijk en mondeling overleg met den
Minister volgde. Dit laatste had plaats van 22 Juli—2 Augustus
1912, waarbij de Minister vergezeld was van Mr. W.A.v. Emden,
raadsadviseur. Mr. A. L. Scholtens, referendaris en Mr. H. W.
Groeneveld, hoofdcommies bij zijn Departement. Het Verslag
verscheen 13 September 1912.
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Door De Savomin Lohman en Van Idsinga werd een afzonderhjke Nota ingediend ter bestrijding van de verplichte verzekering. Apart werd hierop door de Ministers, die het ontwerpInvaliditeitswet onderteekend hadden, geantwoord,
Volgens het op 1 October 1912 door den voorzitter der
Tweede Kamer gedane voorstel begonnen de algemeene beraadslagingen over het ontwerp op 15 October, hoewel tot die datum
toe de gelegenheid gegeven was om amendementen in te dienen,
Derhalve kreeg de Kamer dus, bij de uitgebreide begrootingsstukken ook nog het ontwerp-invaliditeitsverzekering te bestudeeren, Van 15 October—7 November duurden de algemeene
beschouwingen. Verschillende malen bleken avondvergaderingen
noodzakelijk. Meermalen moest de vergadering gesloten worden,
wanneer bij een onverwachts uitgelokte stemming het quorum
niet aanwezig bleek te zijn. Bij deze algemeene beraadslagingen
hield Duys zijn befaamde redevoering, die bijkans 50 pagina's
der Handelingen beslaat, i'^) Van 8—15 November 1912 en van
4—28 Februari 1913 duurde de behandeling der artikelen. Op
deze laatste dag bracht de overname door Talma van een amendement-Duys eenige opschudding. Op 7 Maart 1913 werd het
ontwerp met 54—35 stemmen door de Tweede Kamer aanvaard,
Bij de behandeling van het laatste artikel der Invaliditeitswet had Duys den Minister hulde gebracht. Ondanks de meermalen heftige discussie en felle critiek door hem uitgeoefend,
meende hij toch niet van den Minister afscheid te kunnen nemen
.zonder een verklaring van eerbied en hulde voor de wijze, waarop
de Minister getoond had de geheele materie van zijn wetsontwerp tot in de kleinste onderdeden te beheerschen en voor
de toelichting en verdediging van verschillende artikelen met
een zoo groote kennis van zaken. Zijnerzijds prees Talma Duys
voor zijn zakelijke hulp. Zoo waardeerden deze beide tegenstanders elkaar toch, ondanks de vaak heftige politieke strijd tusschen hen gevoerd. Terecht kon G. Burger in „De Beweging"
schrijvenis), dat „de complimentenwisseling tusschen den heer
Duys en Minister Talma niet op te vatten is, en niet opgevat kan
worden als een heimelijke verstandhouding, doch als het constateeren eener inderdaad gelijksoortige gezindheid bij sociaal werk,
die strijd niet uitsloot, doch de zaak steeds en ten allen tijde
boven dien strijd stelde". Deze zelfde gedachtengang deed „Het
Volk" naar aanleiding van Talma's sterven opmerken: „Aan
het graf van dezen man staan de strijders van de moderne
arbeidersbeweging, die zoo vaak en zoo fel met hem hebben
gestreden, en gedenken niet alleen zijn groote gaven, maar ook
zijn sterke sympathie met hun klasse. Want dit was het karak144

teristieke van Talma, dat hem onderscheidde van bijna alle
burgerlijke hervormers, hij zag met vreugde de ontwaking tot
zelfstandig gevoelen, denken en handelen der arbeiderswereld."
Zoo kon Troelstra hem in zijn „Gedenkschriften" noemen „de
staatsman van rechts, dien ik met de meeste sympathie
gedenk".i9)
Na afhandeling van de Invaliditeitswet kon voortgegaan
worden met de behandeling der artikelen der Ziektewet, waarover de algemeene beraadslagingen tegelijk met die over de
Radenwet gehouden waren. De Tariefwet kwam vooreerst niet
aan de orde.
De 20ste Maart 1913 kwam een Nota van Wijziging in. Deze
had voornameUjk betrekking op de taak van de Raad van Arbeid
tot het geven van algemeene regelen, op het verband tusschen
ongevallenverzekering en ziekteverzekering — de wijzigingen,
gevolg van het op 2 Juni 1911 ingediende wetsontwerp werden
voorloopig buiten beschouwing gelaten — en op de bepalingen
betreffende de bijzondere kassen, welke verruimd werden.
De behandeling der Ziektewet duurde van 2—25 April 1913.
Bij de aanvang der besprekingen trok Roodhuyzen de amendementen-De Savomin Lohman in. Met 58—22 stemmen nam de
Kamer het ontwerp aan.
De Voorloopige Verslagen der Commissie van Rapporteurs
der Eerste Kamer over de Radenwet en de Invaliditeitswet verschenen op 28 April 1913. De eindverslagen over deze ontwerpen
op 9 Mei. Het Voorloopig Verslag over de Ziektewet verscheen
op 19 Mei, terwijl het eindverslag op 22 Mei gereed kwam.
De openbare behandeling der ontwerpen vond tegelijk plïiats.
Een op 27 Mei door Van Weideren Rengers gedaan voorstel tot
uitstel der behandeling werd verworpen. Derhalve ving deze op
29 Mei aan. Zoowel Minister Talma, als de Ministers Heemskerk
en Kolkman, verdedigden de ontwerpen. Op 3 Juni werden ze
met 24—12 stemmen aangenomen. De 5de Juni verschenen ze in
het „Staatsblad".
Volledigheidshalve zij hier nog vermeld, dat Talma buiten
de tot nu toe genoemde verzekeringsontwerpen de volgende
voorstellen indiende:
Op 2 Juni 1911: Wetsontwerp Herziening Ongevallenwet
1901.20)
Op 11 October 1912: Wet op de Rijksverzekeringsbank,2i)
De 21ste Februari 1913 vond hierover het onderzoek in de
afdeelingen der Tweede Kamer plaats. Daarna vond overleg met
den Minister plaats (mondeling op 28 Mei 1913), Op 18 Augustus 1913 verscheen het verslag der Commissie van Voorbereiding.
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Talma's bedoeling met dit ontwerp was om een eenhoofdige
leiding bij de Rijksverzekeringsbank te verkrijgen. Daartoe
wenschte hij die te stellen onder het beheer van een directeurgeneraal, die rechtstreeks aan den Minister verantwoordelijk zou
zijn. Onder hem zouden o.m. staan een directeur van de ongevallenverzekering en een van de ouderdomsverzekering en
invaliditeitsverzekering. Een Raad van Toezicht zou controle
uitoefenen op de toestand en het beheer der bank,
De 27ste November 1912 diende Talma een ontwerpBeroepsziektewet in.22)in dit ontwerp werden de beroepsziekten
met bedrijfsongevallen op één lijn gesteld. Aanspraak op ziekenrente zou de verzekerde verkrijgen wanneer hij ten gevolge van
een beroepsziekte langer dan 6 maanden geheel of gedeelteUjk
ongeschikt tot werken was. De premie moest door den werkgever
betaald worden.
Op 4 December 1912 werd een ontwerp-Zee-ongevallenwet
ingediend.23) De bedoeling hiervan was te voorzien in de verzekering tegen geldelijke gevolgen van ongevallen van personen
werkzaam in het zeevaart- en het zeevisschersbedrijf. De uitvoering werd opgedragen aan een zeebedrijfsvereeniging, waarin
de werkgevers vereenigd werden. De arbeiders waren dus van
medewerking uitgesloten, hetgeen volgens de Memorie van
Toelichting geen bezwaar was, omdat voor de vaststelling van
de dagloonen een Koninklijke goedkeuring vereischt was.
Ten slotte bracht Talma het door Veegens gewijzigde
ontwerp-Landbouwongevallenwet-1905 in zijn oorspronkelijke
vorm terug.
Vanzelfsprekend is het onmogelijk hier alle ontwerpen tot
in de finesses te behandelen. Tot de hoofdzaken willen we ons
beperken, waarbij het principieele van Talma's beschouwing het
meest onze belangstelling vraagt. Zoo willen we achtereenvolgens Talma's Raden-, Ziekte- en Invaliditeitswet bezien,
2. De Radenwet.
Noch de naam, noch de taak aan de Raden van Arbeid
toegedacht wettigden het vermoeden, dat de Radenwet een
onderdeel was van de regeling der arbeidersziekteverzekering.
Sprak de considerans niet er van, „dat het wenscheUjk is Raden
in het leven te roepen, die hun medewerking verleenen bij de
uitvoering van wetteUjke regelingen betreffende den arbeid"?
En omschreef niet artikel 49 van het ontwerp hun taak als verleening van medewerking bij de uitvoering van wetten en algemeene maatregelen van bestuur de arbeid betreffende, welke die
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medewerking vorderen? De bijzondere taak aan de Raden opgedragen bij de arbeidersverzekering, en daarbij speciaal op het
gebied der ziekteverzekering, was door Talma gedacht slechts
als een uitvloeisel van hun algemeene taak alg orgaan van de
arbeid. Deze oorspronkeUjke bedoeling van Talma willen we
nader bezien,
Over het geheele land zouden er colleges komen, samengesteld uit een door de Regeering benoemden voorzitter en een
geUjk aantal gekozen werkgeversleden en arbeidersleden. BUjkens de van de hand van Mr. J. A. N. Patijn verschenen inleiding
op het „Ontwerp-Arbeidersziekteverzekering" lag het in de bedoeling om een 80-tal van dergeUjke lichamen in het leven te
roepen. Het aantal leden der Raden zou minstens 8 bedragen en
hun zittingsduur 6 jaar. Met toepassing van het beginsel der
evenredige vertegenwoordiging zouden de verkiezingen plaats
hebben. Werkgevers en arbeiders, mits Nederlander en 25 jaar
oud, werden kiesgerechtigd verklaard. Onder arbeider verstond
het ontwerp den arbeider in dienst van een onderneming, waarop
dan de noodige uitzonderingen werden gemaakt. De werkgever
had recht op een aantal stemmen verband houdende met het
getal arbeiders in zijn dienst. Verkiesbaar was ieder die kiesgerechtigd was en bovendien gedurende het laatste kalenderjaar
bij voortduring werkgever of arbeider was geweest en sedert de
aanvang van dat jaar zijn woonplaats binnen het gebied van de
Raad van Arbeid had gehad. Het bestuur van de Raad van
Arbeid zou bestaan uit den voorzitter, een werkgeverlid en een
arbeiderlid. De dagelijksche leiding zou berusten bij het bestuur.
De voorzitter werd belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten en met de vertegenwoordiging van de Raad in en
buiten rechte. Wanneer de Raad van Arbeid of 't bestuur medewerking zou weigeren, welke door wet of algemeene maatregel van bestuur gevorderd werd, dan moest de voorzitter
daarin voorzien. De Raad van Arbeid mocht ter uitvoering van
een wet of algemeene maatregel van bestuur verordeningen
maken, zoo noodig door strafbepalingen te handhaven. Deze
zouden echter slechts dan verbindende kracht hebben, wanneer
zij op de voorgeschreven wijze waren afgekondigd.
Het toezicht op de Raden van Arbeid, voor zoover betreft
de verzekering, werd opgedragen aan Verzekeringsraden, wier
taak omschreven werd als medewerking bij de uitvoering van
wetten en algemeene maatregelen van bestuur betreffende de
arbeidersverzekering, welke die medewerking vorderen. Ze zouden worden samengesteld uit 4 onbezoldigde leden en een voor
iedere Raad bij algemeene maatregel van bestuur te bepalen
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aantal bezoldigde leden. De onbezoldigde leden zouden voor de
helft door de werkgeversleden, en voor de andere helft door de
arbeidersleden van de Raad van Arbeid gekozen worden.
In de Memorie van Toelichting ontbrak een verdere uiteenzetting van de taak der Raden op het terrein van de arbeid.
Niet meer dan een geringe aanwijzing werd er in gezet. Dit was
niet de oorspronkelijke bedoeling van Talma geweest. Door tijdnood eenerzijds en door de omstandigheid, dat een rapport der
Staatscommissie-Drwcfcer voor de reorganisatie der Kamers van
Arbeid lang op zich deed wachten anderzijds24), werd Talma
er toe gebracht een lichaam te ontwerpen, waaraan hij een zeer
uitgebreide taak toedacht, maar welk denkbeeld niet omgezet
was in een voorstel. Aldus werd reeds aanstonds bij het ontwerpen van de Radenwet de kiem gelegd voor een gegronde
critiek en voor een der oorzaken van de afwijzende houding, die
de Kamer tegenover het voorgestelde innam.
Zeer vooruitstrevend was anders deze poging van Talma.
De practijk der laatste jaren was zoo geweest, dat steeds meer
bleek, dat het parlement ongeschikt werd om voor de verschillende bedrijven over alle detailkwesties een juist oordeel te kunnen vormen. Niet alleen was het meerendeel der leden niet op
de hoogte van de behoeften van het bedrijfsleven in zijn kleinste
bijzonderheden — hetgeen ook niet vereischt kon worden van
mannen, die geroepen waren om het gehééle regeeringsbeleid te
beoordeelen — maar ook vroeg het maatschappeUjk leven om
een zoo uitgebreide wetgeving, dat het onmogelijk was om het
vereischte tempo daarvan bij te houden. Een uitvloeisel hiervan
was onder meer de steeds vaker voorkomende gewoonte om veel
ter regeling aan een algemeene maatregel van bestuur over te
laten. De deskundige ambtenaar werd belast met het geven van
aUerlei voorschriften, soms zelfs door straf te handhaven, zooals
b.v. de Steenhouwerswet voorschreef. Veel bezwaren kunnen
tegen deze practijk ingebracht worden. Mr. Fokker noemt er
verscheidene in zijn prae-advies voor de vergadering der Nederlandsche Juristenvereeniging in 1917 uitgebracht25): vooral
de verhooging van de invloed der bureaucratie wordt hier als
een bezwaar aangemerkt. Bij verlegging van het zwaartepunt
van de wet naar de algemeene maatregel van bestuur zal een
toeneming van het aantal ambtenaren een onvermijdeUjk gevolg
zijn. Als belangrijkste bedenking kan wel deze gelden, dat critiek
op dergelijke algemeene maatregelen van bestuur veelal pas kan
worden uitgebracht, wanneer ze eenmaal uitgevaardigd zijn, dus
achteraf. Behandeling in het parlement had het groote voordeel,
dat de zaak van alle kanten bekeken en beoordeeld kon worden.
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Bij behandeling aUeen in de departementale bureaux bestond het
gevaar, dat de voorgestelde regeling te veel aansluiting miste
bij het practische leven, dat ze te veel een centralistisch karakter
zou dragen.
Hoewel Talma uit practische overwegingen meermalen zijn
toevlucht nam tot de algemeene maatregel van bestuur, gaf hij
toch de voorkeur aan een andere oplossing van de zich voordoende moeilijkheid. Reeds bij de algemeene beraadslagingen
over de Staatsbegrooting-1909 had hij in de Tweede Kamer
gezegd26): „
en ik geloof, dat het van zeer principieel gewicht is, zoowel bij onze arbeidersbescherming als bij de verzekeringswetten, zooveel mogeUjk de zelfwerkzaamheid van de
maatschappij te prikkelen en zoowel in werkgeverskringen als
arbeiderskringen een zoodanige organisatie in het leven te roepen, dat zij zelf deel kunnen nemen aan de behartiging van deze
zaak
" In de locale organen van de ziekteverzekering meende
Talma de lichamen te kunnen vinden voor deze ruime taak. Aan
deze organen zou de wetgever ook buiten het gebied der arbeidersverzekering werkzaamheden kunnen opdragen, zooals par, 4
der Memorie van Toelichting op de Raden- en Ziektewet aangaf.
„Immers, naast de organisaties van werkgevers en arbeiders,
die van zeer groote beteekenis zijn voor een gezonde ontwikkeling van het leven der maatschappij, is noodig een publiekrechteUjk orgaan, waaraan de overheid kan opdragen de vervulling van bepaalde functies. In hare aanraking met het leven
van den arbeid ziet de Overheid zich aangewezen of op besturen,
wier samenstelling plaats heeft zonder dat voldoende rekening
kan gehouden worden met een hun op te dragen sociale taak, of
op eigen ambtenaren, die, tenzij dat men hun aantal tot in het
ongerijmde zou willen vermeerderen, haar niet in staat kunnen
stellen eenerzijds met voldoende kennis van zaken en lenigheid
van bepalingen op te treden en anderzijds een behoorlijke naleving der gemaakte bepalingen te verzekeren. Bij de uitbreiding
der wetteUjke arbeidersbescherming zal het gemis aan een organisatie van den arbeid eenerzijds leiden tot het maken van
gebrekkige bepalingen, anderzijds tot klachten tegelijk over belemmerende ambtenaarsbemoeiïng en onvoldoende controle."
Overigens meende Talma niet verder op deze plannen te
moeten ingaan. Wel waren zijn voornemens oorzaak van een
regeling der Raden in een afzonderlijk ontwerp. Bij de behandeling der herziening der Arbeidswet merkte Tahna op, dat het
hem speet, dat de locale organen er nog niet waren. Verschillende daarbij voorgestelde amendementen overwegende, voelde
hij het als een gemis, dat in samenwerking met het parlement
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wetten moesten worden gemaakt, geldend voor het heele land,
voor alle bedrijven zonder eenige uitzondering. Na de werkzaamheden van de Commissie-Drwcfcer voor de reorganisatie der
Kamers van Arbeid, waarvan hij zelf voor zijn ministerschap ook
lid was geweest en waarin hij door Ds. Sikkel was opgevolgd,
gememoreerd te hebben, sprak Talma als zijn vaste meening uit,
dat Raden van Arbeid, zooals door hem voorgesteld en daarnaast Kamers voor bepaalde bedrijven in het leven moeten worden geroepen, als organen waaraan de uitwerking der algemeene
beginselen, welke in het parlement worden vastgesteld naar de
daar voorgeschreven regelen, overgelaten kon worden. Omdat
dit echter toekomstmuziek was, wilde Talma er niet verder over
spreken. Slechts een kleine aanwijzing van zijn plannen in deze
gaf de Nota dd. 16 Mei 1911 ter beantwoording van de door de
Tweede Kamer gemaakte opmerkingen over de beginselen van
Talma's ontwerpen, door de Commissie van Voorbereiding
samengevat in de drie vraagpunten. Talma wees als voorbeeld
hierbij op de arbeidskaarten en arbeidsUjsten, die door werkgevers en arbeiders moesten worden gevraagd, bijgehouden en
bewaard. Volgens hem is hier een administratieve bemoeiing
voor de gemeentebesturen en de Arbeidsinspectie, die zonder
bezwaar bij de Raden van Arbeid ondergebracht zou kunnen worden, Allereerst had Talma dus administratieve en statistische
arbeid op het oog. Over de verdere arbeid aan de Raden van
Arbeid op te dragen kon Talma niet in bijzonderheden treden,
omdat die in verband moest staan met een reorganisatie van de
Kamers van Arbeid, Ook bij de verdere behandeling bleef Talma
van oordeel, ondanks de wijzigingen die hij speciaal in artikel 49
der Radenwet aanbracht, dat „tal van werkzaamheden, in
verband staande met de arbeidswetgeving door niemand beter
kunnen worden verricht dan door colleges, die door den aard
van hun werkkring ter zake van de sociale verzekering voortdurend met de bedrijven, de werkgevers en de arbeiders in aanraking komen".27) Derhalve verzette Talma zich ook tegen
pogingen om de naam „Raad van Arbeid" te veranderen. Wanneer de Raden er eenmaal zouden zijn en tal van gegevens over
het bedrijfsleven verkregen hadden, dan zouden er verschillende
administratieve werkzaamheden zijn, die, zonder dat iemand
daarin iets diepzinnigs kan vinden, op de meest eenvoudige
manier zullen kunnen worden verricht door het bureau van de
Raden van Arbeid. Dan is het veel eenvoudiger, dat zij die naam
hebben28), aldus Talma. Tot het laatst toe hield hij vast aan zijn
oorspronkeUjke opzet, hoe ook gedenatureerd door de behandeling der Kamer. Zijn toegeven aan de grondwettelijke bezwaren
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en andere bedenkingen, door de Kamer te berde gebracht, was
niet een zaak van zijn volle overtuiging.29) Integendeel! Slechts
om het onmogelijk te maken, dat de kwestie der grondwettigheid
of de toekomstige taak aan de Raden te geven, oorzaak zou
worden van een geheel falen van zijn pogen om een verzekering
voor de arbeiders tot stand te brengen, zag Talma af van zijn
oorspronkelijk voornemens,
Maar enkele leden der Eerste Kamer betreurden het,
blijkens het Voorloopig Verslag over de Radenwet, dat de Minister zijn oorspronkeUjke opvatting van de werkkring van de
Raden van Arbeid had prijsgegeven, „Zij achtten het in het algemeen wenscheUjk voor de beroepsbelangen van twee klassen van
ingezetenen, nl. werkgevers en arbeiders, onder den naam van
Raden van Arbeid bijzondere publiekrechtelijke lichamen in te
stellen met administratieve, judicieele, vermogensrechtelijke en
legislatieve bevoegdheden. Zij meenden, dat deze lichamen een
zeer nuttig werk zouden kunnen verrichten en in hooge mate
bevorderen het leiden der arbeidersbeweging in een goede richting. Zij waren van gevoelen, dat een ruimere opvatting van de
taak der Raden van Arbeid den weg zoude kunnen openen/ tot
tegemoetkoming en voorziening in de behoeften en nooden der
arbeiders; dat zij de vraagbaak van de verschillende economische groepen der maatschappij en de voorlichter der Regeering
zouden kunnen wezen." In de Memorie van Antwoord op dit
Voorloopig Verslag deelde Talma andermaal mede, dat zijn
meening sinds de indiening van het ontwerp geenszins was
gewijzigd. Nogmaals merkte hij op, dat zijn bedoeling was met
de in de Radenwet ontworpen organisatie om den belanghebbenden zelf zooveel mogelijk de uitvoering der verzekering in handen te geven. Bij zijn laatste redevoering ter verdediging van
zijn verzekeringsontwerpen in de Eerste Kamer wees Talma op
dat, wat inderdaad de grootste oorzaak is geweest van de mislukking van zijn denkbeeldenso): Na verwezen te hebben naar
zijn, reeds in 1908 verkondigde meening, dat een locaal orgaan
vereischt was, vervolgt Talma als volgt: „Toen ik nu eenmaal het
plan van zoo'n lichaam had, heb ik mij ongelukkigerwijze laten
verleiden in de Memorie van Toelichting te schrijven, dat, als
zoo'n lichaam er eenmaal was, het misschien ook bruikbaar was
voor andere punten van arbeidswetgeving. Toen is er een storm
losgekomen, toen heeft men gedaan, alsof mijn voorstel niet
stond in de wet, maar was verscholen in een van de paragrafen
van de Memorie van Toelichting,"
Concludeerend, kunnen we dus vaststellen, dat het Talma's
bedoeling was Raden van Arbeid in het leven te roepen, die
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gevormd waren naar het voorbeeld van de door Thorbecke in
zijn Gemeentewet geregelde gemeenteraden, „Sociale gemeenteraden" noemt J. Molenmaker ze dan ook in een artikel in „De
Beweging".3i) De voorzitter zou een soort sociale burgemeester
worden. Daarnaast stelde Talma zich voor Kamers voor bepaalde
bedrijven, waarvan hij in zijn Bakkersraden een voorbeeld gaf.
Het belangrijkste was wel, dat Talma met deze voorstellen
poogde om de tegenstelling, die er bestond tusschen arbeiders
en werkgevers, te verzachten, door vertegenwoordigers van
hen, onder leiding van een onpartijdig man, samen te brengen
ter gemeenschappeUjke beraadslaging en beslissing over verschillende zaken, de arbeid rakende. In strijd met het uiteindeUjk bereikte was Talma's opzet om aan belanghebbenden zelf
zooveel mogeUjk ter regeling over te laten. Meermalen voerde
men hem tegen, dat de voorzitter eigenUjk alle invloed zou
krijgen. Zoo Spiekman in een artikel van zijn hand in „De
Nieuwe Tijd", onder de titel „Talma's jongste failure", verschenen,32) Terecht merkte Talma tegen deze bedenkingen op, dat
dat af zou hangen van de bekwaamheid der leden van de Raad.
Vooral de mogeUjkheid, die later ingevoerd werd, dat ook
bestuurders van vakvereenigingen zitting konden nemen, was
een meerdere waarborg voor de goede werking van het instituut.
Er is twijfel geuit aan de mogelijkheid van een goede samenwerking tusschen patroons en werklieden, die toch menigmaal
zulke tegenstrijdige belangen hebben. Talma was in dit opzicht
nogal optimistisch gestemd. Niet in die zin, dat de paritetische
samenstelling der Raden voldoende zou zijn om de algemeene
tegenstelling tusschen beide te verzachten. Op dat punt waren
Talma's verwachtingen niet hoog gespannen, gelijk hij in de
Nota aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag
over de vraagpunten verklaarde. Nuttige werking van het onderling contact tusschen vooraanstaande vertegenwoordigers van
werkgevers en arbeiders verwachtte hij wel. Bevordering van
de sociale vrede meende Talma het best te kunnen bewerkstelligen door een behoorlijke behartiging van de belangen der
arbeiders. Daarvoor achtte Talma samenwerking een primair
vereischte. Deze is noodig, gelijk hij in de Tweede Kamer verklaardess), omdat de arbeidersverzekering niet alleen dient om
geld uit te keeren, maar omdat hij de werkzaamheid in verband
met die verzekering beschouwde als een sociaal belang van de
eerste orde voor de kring van de arbeid, en derhalve niet alleen
voor de arbeiders, maar ook voor de werkgevers. Daarom verzette Talma zich tegen het pogen van den heer Duys om aan
de arbeiders de meerderheid in de Raden van Arbeid te geven.s*)
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Ook nu weer hield hij zijn oorspronkelijke opzet der Raden in
het oog. Ging het alleen om de organisatie der ziekteverzekering,
moeiUjk zou ontkomen kunnen worden aan de eisch om aan de
arbeiders overwegende invloed in die kas te verzekeren. Immers
volgens de opvatting van Talma moet de premie beschouwd
worden als een gedeelte van het loon. Derhalve kan moeilijk
aan anderen, dan aan hen, die dat loon verdiend hebben door
eigen arbeid, invloed toegekend worden over dit wel verdiende,
maar apart in een fonds gestort loon. Voor Talma was echter
de Raad van Arbeid niet primair een ziekenkas, maar een regionaal gedachte organisatie van de arbeid, waarin arbeiders en
patroons geUjkeUjk vertegenwoordigd moesten zijn. En omdat
de Raad paritetisch was samengesteld, daarom stelde hij voor,
dat werkgever en arbeider beide de helft der premie voor de
ziekteverzekering zouden opbrengen.
Voor een juist begrip van Talma's houding ten opzichte van
verschillende wenschen uit de Kamer opgekomen, moet men
steeds weer de Raden van Arbeid als organisatie van de arbeid
in het oog houden. Dat verklaart voor een belangrijk deel
Talma's afwijzende houding tegenover het opnemen van de
dienstboden in de Ziektewet. Wilden zijn Raden van Arbeid niet
geheel en al gedesorganiseerd worden als orgaan van de arbeid,
dan was een uitschakeling van de kiesgerechtigdheid van de
dienstboden en haar werkgevers een vereischte.
Daarom ook zou de opname van de losse arbeiders zulke
groote administratieve moeilijkheden meebrengen.
Derhalve was de verbinding tusschen twee gedachten:
organisatie van de arbeid en regeling der ziekteverzekering de
bron van vele moeiUjkheden.
Die tweeslachtige opzet kwam ook uit in de Verzekeringsraden. Deze hadden niet die uitgebreide taak als de Raden van
Arbeid, maar zouden slechts hun werkkring vinden in het toezicht houden op de Raden van Arbeid, voor zooveel het de
arbeidersverzekering betrof. Alzoo ontbrak dus feiteUjk een
goede organisatie. Hoe goed ook bedoeld en hoe grootsch in
menig opzicht van conceptie, toch maakt het geheel van Talma's
plannen meer de indruk te zijn een idee, die hij wel in zijn geest
voor zich zag, maar waarover hij zelf nog niet tot voldoende
klaarheid gekomen was. De opmerking van Prof. Kranenburg
in zijn artikel „Decentralisatie van wetgeving en de arbeidsraden", in 1917 in „Vragen des Tijds"35) verschenen, bevat dan
ook veel waars: „Een orgaan te scheppen zonder het zijn eigenlijke functie te verschaffen is geen reëele wijze van wetgeven.
Men keert dan de verhoudingen onderstboven; het orgaan is
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met de functie onverbrekelijk verbonden; een orgaan, dat niet
volledig kan functionneeren is geen levende kracht in de gemeenschap." Dat werkgevers en arbeiders met hun tegenstrijdige
belangen niet tot vruchtdragende samenwerking in staat zouden zijn in één college, aanvaardde Kranenburg echter niet.
Volgens hem leeren niet alleen het theoretisch rechtsonderzoek
en de geschiedenis der rechtsvorming, dat door onderlinge bespreking in verreweg de meeste gevallen een resultaat kan
worden bereikt, hetwelk door alle leden van het college is te
aanvaarden, maar ook ieder die in de practijk aan collegiale
rechtsvinding heeft medegewerkt zal dit kunnen beamen,
Ook Kuyper wees in „De Standaard"36) op het dooreenmengen van dat, wat in karakter, oorsprong en doel uiteenloopt,
Volgens hem verdiende Talma's denkbeeld om een uit de arbeid
opkomende organisatie ten behoeve van de arbeid in het leven
te roepen onvoorwaardehjk toejuiching. Maar daarnaast wijst
hij op de bezwaren aan de samenkoppeling van Raden- en
Ziektewet verbonden: de bepaling van het begrip arbeider vindt
plaats in de Ziektewet en niet in de Radenwet; de leden der
Raden van Arbeid worden gekozen in verband met de belangen
der ziekteverzekering; de Verzekeringsraad heeft alleen toezicht op verzekeringskwesties. Tot scheiding van Raden- en
Ziektewet adviseerde hij derhalve.
Ir. Van Hettinga Tromp maakt in zijn dissertatie „Het
sociale arbeidscontract"^^) er de Commissie van Voorbereiding
een verwijt van, dat ze bij de vraagpunten er één opnam, waarin
de meening van de Kamer gevraagd werd over de taak der
Raden van Arbeid buiten de ziekteverzekering. Hierop zou de
Kamer volgens hem niet voorbereid zijn geweest. Alleen de
functie als ziekenkas had moeten beoordeeld worden. Deze
handelwijze van de Commissie was echter niets anders dan een
aansluiting aan de conceptie van Talma. De Raden van Arbeid
waren niet goed te beoordeelen zonder rekening te houden met
de ruime hun toegedachte taak. Volgens Van Hettinga Tromp
waren er tal van functies voor de Raden van Arbeid in de toekomst weggelegd: het vaststellen van maximum werktijden,
minimum-loonen, regeling van het aantal leerlingen en onvolslagen werklieden per werkplaats, enz.
Dit ideaal is echter nog steeds toekomstmuziek gebleven
en overstemd door het geluid van nieuwe opgekomen organen,
De Kamer was niet erg enthousiast over Talma's plannen. Tal
van bezwaren werden ingebracht,
Merkwaardigerwijs had Talma de werkzaamheid van zijn
Raden van Arbeid „uitvoering" genoemd. Par, 6 der Memorie
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van Toelichting begon als volgt: „De taak der Raden is uitsluitend uitvoering. Met eerbiediging van dit beginsel is hun overigens de grootst mogelijke zelfstandigheid gewaarborgd," En de
toelichting op artikel 49 der Radenwet sprak er van, dat de
taak der Raden van Arbeid zou zijn medewerking bij de uitvoering van wetten. „Wetgevende bevoegdheid, geUjk artikel 134
der Grondwet aan de Staten, artikel 144, lid 1 en 2, aan den
gemeenteraad toekent, heeft de Raad van Arbeid natuurlijk niet.
De Raden van Arbeid zijn gedacht als nieuwe uitvoeringsorganen, gelijk door vele wetten aan nieuwe ambten en lichamen het
aanzijn is gegeven." Voor Talma was echter iedere delegatie van
wetgevende bevoegdheid gelijk aan uitvoering. Ook bij de Steenhouwerswet verdedigde hij de bevoegdheid van de districtsambtenaren der Arbeidsinspectie om door straf te handhaven
voorschriften te mogen geven als uitvoering en niet als wetgeving. Hetzelfde vond hier plaats. Toch kan de aan de Raden
toegedachte verordeningsbevoegdheid moeilijk als uitvoering gequalificeerd worden. Onder meer had immers de Raad van
Arbeid de bevoegdheid om voor zijn gebied de kring der verzekerden te vergrooten, waardoor dus de omvang der ziekteverzekering uitgebreid kon worden. Mr. C. W. v. d. Pot noemt deze
uitvoering in zijn proefschrift: „Wet en algemeene maatregel
van bestuur in het Nederlandsche staatsrecht" een vlag, die de
lading allerminst dekte. Hij constateerde hier wederom een
maskeeren van delegatie achter het begrip „uitvoering",38)
De Kamer maakte dan ook bezwaar tegen deze naar haar
meening wetgevende bevoegdheid. Loeff en Van Idsinga vooral
kwamen in het geweer. Volgens hen zouden alleen de in de
Grondwet genoemde organen met bepaalde wetgevende bevoegdheden mogen worden bekleed. De opsomming dezer organen zou
limitatief zijn en niet enuntiatief. Hoewel thans deze stelling
zeker niet meer opgaat wegens de wijzigingen sindsdien in de
Grondwet aangebracht, waarbij in 1922 uitdrukkelijk bepaald
werd, dat de wet ook aan andere dan de in de Grondwet genoemde lichamen verordenende bevoegdheden geven kan, welke
bepaling bij de grondwetsherziening van 1937 nog uitbreiding
ontving, werd de door Van Idsinga en Loeff geponeerde stelling
noch door Talma, noch door de jongere juristen aanvaard. De
beide prae-adviseurs voor de vergadering van de Nederlandsche
Juristenvereeniging, in 1917 gehouden te Middelburg, waar
onder meer de kwestie der grondwettigheid van de hier besproken organen aan de orde kwam, hebben veel materiaal verzameld om, zooal niet overeenstemming, toch zeker niet strijd
met de Grondwet aan te toonen, Talma, in zijn antwoord op het
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Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de Radenwet, beriep
er zich op, dat de Grondwet wel de provinciale en gemeenteUjke
besturen tot medewerking verplicht bij de uitvoering van wetten
en algemeene maatregelen van bestuur, maar hij meende, dat
daarmede allerminst uitgesproken werd, dat de wet niet een
ander orgaan met zoodanige medewerking mag belasten. „Het
moge waar zijn, dat de grondwetgever niet aan andere colleges
met de uitvoering van wetten belast heeft kunnen denken —
daarmede wordt niet betoogd, laat staan bewezen, dat zoodanige
colleges met de Grondwet in strijd zijn. De vraag, aan wie de
medewerking aan de uitvoering van bepaalde wetten zal toekomen, is een vraag, die aan den wetgever in volle vrijheid ter
beantwoording is overgelaten en een vraag, die de wetgever
louter naar overwegingen van algemeen belang heeft te beantwoorden." In dit opzicht bevindt Talma zich in goed gezelschap.
Prof. Struycken in zijn „Het Staatsrecht van het Koninkrijk der
Nederlanden" zegt39), dat „den wetgever de bevoegdheid niet
kan worden ontzegd nieuwe in de Grondwet niet bekende staatsorganen in het leven te roepen, wanneer hij de grondwettelijke
regelen daarbij naar behooren eerbiedigt." Evenzoo constateert
Mr. Fokker, dat „de Grondwet niet zóó is op te vatten, dat onze
staatsinstellingen bestaan of ontstaan aan haar te danken
hebben; veeleer zóó, dat de Grondwet eenvoudig de bestaande
rechtsontwikkeling constateert. "4") Of, om met Dr. Frijda te
spreken: „Reeds boven werd betoogd, dat de Grondwet volstrekt
niet de bedoeling heeft gehad bij de toekenning van autonome
macht uitsluitend te werk te gaan, maar dat hij niet anders
heeft gewild, dan datgene regelen, waarvan vastlegging in de
Grondwet om bepaalde redenen wenscheUjk bleek; redenen die
er dan ook toe hebben geleid, dat de autonomie van provincie en
gemeente min of meer uitvoerig werd geregeld, die van het
waterschap daarentegen slechts werd geconstateerd."^i) Genoeg
om te doen zien, dat juristen van naam in deze de partij van
Talma trokken. Hoe het echter zij, thans is dit slechts een academische kwestie geworden, door de veranderingen sindsdien
in de Grondwet aangebracht,
Voor Van Idsinga gold nog een ander bezwaar. Zijn denkbeelden had hij ontwikkeld in zijn werk: „De administratieve
rechtspraak en de constitutioneele monarchie". Volgens hem
mag, naar goede beginselen van staatsrecht, de rechtsgemeenschap voor alle burgers slechts een en dezelfde zijn, met een
indeeling niet anders dan territoriaal en dan nog slechts voor
zoover de Grondwet het voorschreef. Of, zooals hij in zijn rede
van 5 Juni 1912 verklaarde* 2): „Erkent men dat men te doen
156

heeft met een publiek belang, en dat is m.i. een eerste vereischte,
opdat de zorg voor dat belang bij de wet kunne worden geregeld
en opdat ten behoeve daarvan verplichtingen kunnen worden
opgelegd aan de burgers, dan is de ware belanghebbende de
gemeenschap in haar geheel en moet de zorg voor de uitvoering
van die regeling en voor de nakoming van die verplichtingen
worden opgedragen aan de organen van die gemeenschap, aan
de colleges, die haar en haar alleen vertegenwoordigen. Ik
beweer, dat aan elke groepeering van staatswege van personen
in sociale levenskringen, die berust op hun persoonUjk belang,
de gedachte ten grondslag ligt van de staatsvoogdij; zulke groepeeringen kunnen niet anders dan het persoonlijk belang dienen.
En het is niet mogeUjk om aan de organen van zulke groepen
publiek gezag over de leden daarvan te geven, tenzij men tevens
die leden verplicht om lid te zijn van de groep, d.w.z. zonder
tevens van die groep een Zwanggenossenschaft te maken." Een
toekennen van wetgevende bevoegdheid aan Bakkersraden b.v,
was in strijd met zijn beginselen, „Publieke organen mogen
alleen het publiek belang behartigen", verklaarde hij bij de
behandeling van de Bakkerswet.43)
Talma meende Van Idsinga te kunnen bestrijden door te
wijzen op de waterschappen. Deze bestaan volgens hem in
Nederland om 2 redenen: Allereerst omdat de door hen behartigde belangen hier te lande zoo vitaal zijn, dat men het niet
meer aan de individueele willekeur kan overlaten te beslissen of
zij zullen worden behartigd of niet. En in de tweede plaats omdat
men begreep, dat de organen van de algemeene rechtsgemeenschap niet geschikt waren voor de behartiging van deze belangen, waarvan de regeling zoo onmiddellijk met de persoonUjke belangen vem de eigenaren samenhing. Op deze beide grondslagen stonden volgens Talma ook zijn Raden van Arbeid.**)
Ter bestrijding van de meening, dat de gemeenschap alleen
territoriaal mag ingedeeld worden, wees Fokker in zijn praeadvies nog op de „Edelen of Ridderschappen", die vroeger als
kiescollege leden der Provinciale Staten aanwezen. Voorts kan
opgemerkt worden, dat behartiging van het publiek belang ook
door belanghebbenden zelf mogeUjk is. Terecht wees Dr. Frijda
er op, dat gemeenschapsbelangen immers slechts private belangen zijn, die op grond van grootere waarde de inperking van
andere minder wajirdevoUe belangen rechtvaardigen.* s) Talma's
bedoeling was juist om de gemeenschapsbelangen, onder waarborg van onpartijdigheid, op de meest doeltreffende manier te
laten behandelen door de belanghebbenden zelf. Behartiging van
de belangen van de betrokkenen, in casu van die van de arbeid,
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op de meest juiste manier is een publiek belang van de eerste
orde. Te weinig verband werd door Van Idsinga gelegd tusschen
het belang der gemeenschap en het private belang.
Een ander bezwaar, speciaal tegen de Bakkersraden ingebracht, was, dat daarin een herleving van het oude instituut
der gilden tot uiting zou komen. Ook dit is niet juist. Niet een
organisatie van het bedrijf bedoelde Talma met zijn Raden.
Slechts bepaalde functies wilde hij aan de betrokkenen, vertegenwoordigd in de Bakkersraden, toekennen. De gilden waren
veel meer dan een orgaan, enkel ter uitvoering van wetten of
ter verlichting van de taak des wetgevers.
De bedenking, dat de door Talma geformeerde Raden
slechts een gedachtending waren, zonder eenige aansluiting bij
het historisch gewordene en derhalve als onhistorisch te veroordeelen, treffen we bij Treub aan.*6) Thorbecke's Gemeentewet, die Talma als voorbeeld had gediend, sloot aan bij iets dat
bestond. Deze instelling van Talma echter leefde niet in de
maatschappij. Dit is volgens Treub het stellen van de rede boven
de historie. Een zelfde opvatting treffen we aan bij Dr. F. E.
Posthuma in „De Sociale Verzekeringsgids"*''), waarin hij als
volgt zijn meening over de wetten van Talma weergaf: „Ik wil
toegeven, dat het bouwsel van de TaZma-wetten geniaal was van
opvatting, maar Talma werkte nu eenmaal niet met levende
gegevens, die uit zichzelven zouden groeien tot nieuw leven; de
gegevens, waarmede hij werkte, waren, hoe vernuftig ook geconstrueerd, doode gegevens en zijn vergissing lag in het vertrouwen, dat deze levend en bezield zouden kunnen worden door
een besluit van den wetgever."
Inderdaad was de door Talma gedachte instelling iets
nieuws. Maar gold dit zelfde niet evenzeer van de door Treub
in zijn „Over sociale verzekering" verdedigde organisatie van de
ziekteverzekering, waarvoor hij openbare plaatseUjke of districtsverzekeringsfondsen, onder beheer van een gelijk aantal
werkgevers en arbeiders met een onpartijdig en deskundig ambtenaar als voorzitter wilde opgericht zien ? Van veel meer belang
dan de vraag van het historisch gewordene is de vraag van het
momenteel wenschelijke. De practijk vroeg om differentiatie in
de wetgeving. Om aan die eischen tegemoet te komen schiep
Talma zijn Raden, welke, als de gemeenteraden op hun terrein,
zich bezig moesten houden met de behartiging van de aan hen
toegewezen belangen. Dr. Frijda stelt in zijn reeds meermalen
aangehaald Prae-advies dan ook deze vraag op de voorgrond:
wijst de ontwikkeling van het staatsieven niet de weg naar
instellingen, waarvan deze bepaalde instelling een voorbeeld
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is?*8) „Moet men dan inderdaad wachten tot de achterstand in
de wetgeving zoo groot geworden is, de onmacht van het parlement zoo duideUjk gebleken is, dat de nieuwe organen inderdaad
van onder af opkomen?", zoo werpt hij hun tegen, die vast willen
houden aan het historisch gegroeide. Als regeeren vooruitzien
is, dan is het de taak van den wetgever om voor de zich voordoende behoefte aan nieuwe organen de mogelijkheid van vervulling te scheppen. Daarbij heeft de wetgever niet alles in
handen. Talma was zich daarvan ten volle bewust. Zijn instellingen hadden moeten groeien, hadden geleidelijk aan moeten
zoeken naar de te volgen weg. De wetgever zelf zou het in handen
gehad hebben in hoeverre hij de medewerking der Raden had
willen inroepen. Zoo was de mogelijkheid van een rustige ontwikkeling geschapen. Het is echter slechts bij een mogeUjkheid
gebleven!
Onder de druk van de parlementaire critiek wijzigde Talma
zijn voorstel. Na een beperking van de taak der Raden tot de
arbeidersverzekering, liet hij ook de verordeningsbevoegdheid
vallen. In plaats daarvan voerde hij een absoluut initiatief in.*9)
De Raad van Arbeid zou de opdracht krijgen verordeningen te
ontwerpen; de Kroon zou ze vaststellen, maar alleen op voordracht van de Raad van Arbeid. De Kroon zou dus slechts
sanctie geven aan datgene, wat de Raad van Arbeid wilde en
wenschte. Werd die sanctie geweigerd, dan ging het niet door.
In het bijzonder De Beaufort ontwikkelde bezwaren tegen deze
nieuwe gedachte van Talma; waarbij wel als voornaamste gold,
dat de Minister door dat absolute initiatief der Raden niet meer
verantwoordehjk gesteld kon worden voor de uitvoering der wet.
Talma handhaafde echter zijn meening en wees er op, dat het
absoluut initiatief alleen zou betreffen regelingen van aanvullende aard, zonder welke de wet toch zeer wel zou kunnen werken. Alleen het vaststellen der premies werd aan het initiatief
der Raden onttrokken.50)
Bij dit alles vond Talma slechts heel weinig steun. Omdat
hij verklaarde zonder Radenwet zijn verzekeringsontwerpen niet
te kunnen handhaven, volgde de Kamer hem. Alleen in het
Eerste-Kamerlid Waller vond Talma een toegewijden verdediger
van zijn plannen.
Dr. Kuyper, hoewel de poging tot organisatie van de arbeid
toejuichend, noemde niettemin in zijn rede: „Heilige orde",
Talma's Radenwet een „minder gelukkige greep". Kuyper zelf
verdedigde in zijn bekende Kamerredevoering van 24 November
1910, bij de algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting-1911 gehoudensi), een eigen stelsel van bedrijfsorganisatie
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tegenover dat door Talma in zijn Raden bedoeld. Vooral hierin
verschilde Kuyper van Talma, dat hij de patroons en arbeiders
afzonderlijk wilde laten vergaderen. Het zetten van deze beide
groepen in hetzelfde college noemde hij de grondfout, waaraan
geleden was en de doodsteek voor heel de organisatie. Patroons
en werklieden wilde Kuyper afzonderlijk laten beraadslagen over
hun eigen belangen. Voor de gemeenschappelijke belangen wilde
hij ze tezamen laten werken door middel van delegatiën, gekozen
naar het evenredigheidsstelsel.52) Ook de Bakkersraden vonden
bij Kuyper niet veel sympathie. En dat alles ondanks het feit,
dat bij Kuyper zeer sterk leefde de gedachte der bedrijfsgemeenschap, van de organisatie van de arbeid. En dat niet bij Kuyper
alleen. Tal van geestverwanten deelden deze opvattingen. Over
de practische uitwerking er van bleek verschil van gevoelen.
Maar één waren ze in de meening, zoowel Sikkel als Kuyper,
V. d. Molen en Talma, dat de arbeid georganiseerd moest worden,
welke gedachte reeds op het Eerste Christelijk Sociaal Congres
in 1891 uitgesproken was.
Talma meende zijn orgaan voor de arbeid allereerst voor de
arbeidersverzekering te kunnen gebruiken, en daarbij weer in
de eerste plaats voor de ziekteverzekering. Volgens zijn oorspronkeUjke plannen zou zelfs de kas van de Raad van Arbeid de
eenige fungeerende ziekenkas mogen zijn. Reeds bij het Vraagpuntendebat wees de Kamer het in dit opzicht door Talma voorgestelde van de hand, zoodat hij het onder deze druk, vooral
komend van de kant van Dr. De Visser, terug moest nemen.
Zoodoende verkregen de bijzondere kassen meerdere vrijheid.
Ook bij de invaliditeitsverzekering gaf Talma aan de Raden
van Arbeid een taak. Daar deze wet echter veel technischer was
en omvangrijke bureau-arbeid vorderde, werden de belangrijkste
werkzaamheden hierbij aan den voorzitter opgedragen. Alleen
waar het betrof het maken van verordeningen zou de Raad zelf
moeten optreden. Alle overige zaken, de uitvoering der wet
betreffende, zouden door den voorzitter worden afgedaan. De
Raden zelf konden beslissen in hoeverre ze deze taak wilden
overnemen. Men heeft op grond hiervan Talma bureaucratisme
verweten: de ambtenaar zou de allesbeheerschende plaats innemen. Daarbij vergat men echter, dat deze ambtenaar voorzitter
van de Raad van Arbeid was en als zoodanig nauwe aanraking
had met de belanghebbenden, vertegenwoordigd in de Raad en
zijn bestuur. Juist door die medewerking der belanghebbenden
werd een tegenwicht geschapen voor een verstarring van het
ambteUjk element in de uitvoering der verzekering. Bovendien,
de Raden hadden zelf in hun macht hoeveel ze wilden doen.
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Deze voorzitter van de Raad van Arbeid zou ook een taak
vervullen bij de ongevallenverzekering, door als agent van de
Rijksverzekeringsbank op te treden. Hierdoor zou de noodige
decentralisatie in de Ongevallenwet kunnen gebracht worden.
De voorzitter zou belast worden met de vaststelling der verschuldigde premie, met het onderzoek van het ongeval en met de
vaststelling der schadeloosstelling.53) Vandaar dat Talma zich
verzette tegen pogingen om den voorzitter door de Raad zelf te
laten benoemen, hoewel hij toegaf, dat dit in de Ujn van zijn
ontwerp lag. Omdat deskundigheid op het gebied der arbeidersverzekering vereischt was, wilde de Regeering de benoeming in
eigen hand houden.
Zoo zou dus de voorzitter geworden zijn de man, waardoor
de verschillende takken der arbeidersverzekering verbonden
werden. Eenheid in de verzekering trachtte Talma niet te bereiken door de kring der verzekerden gelijk te maken, maar
door geUjkheid van het uitvoerend orgaan,
De Raden van Arbeid zijn niet geworden wat Talma er van
verwacht had. Niet alleen de inperking hunner bevoegdheden
was hiervan de oorzaak. Verschillende andere redenen zijn hier
nog aan toe te voegen. Niet de ziekteverzekering, maar de
invaliditeitsverzekering werd het eerst ingevoerd. Hierdoor verkregen de Raden een veel meer ambtelijke taak, dan hun bij
invoering van de Ziektewet zou zijn beschoren. Het werk van
den ambtenaar, den voorzitter, als leider van het bureau kwam
uit de aard der zaak hierdoor op de voorgrond. In plaats van
een orgaan, levend onder het volk, werd de practijk een overheidsorgaan, zonder eenig direct contact met het leven van de
arbeid. Daartoe droeg ook bij, dat de door Talma voorgestane
verkiezingen voor de Raden van Arbeid vervangen werden door
een benoeming der leden van regeeringswege.
Tot 1919 duurde het voordat een begin gemaakt werd met
de invoering van Talma's wetgeving. De oorlog niet alleen, maar
ook de denkbeelden van Talma's opvolgers waren oorzaak van
deze vertraging. Inderdaad, Talma had het tij niet mee. En al
moge het dan waar zijn, dat de Raden van Arbeid geenszins
geworden zijn de brandpunten van samenwerking tusschen
werkgevers en werknemers in zake de sociale verzekering, en
al mogen zij dan van de aanvang af, ook in de schatting der
betrokkenen, 't karakter gehad hebben van ambtelijke bureaux,
zooals Mr. Bisschop Boele opmerkt^*), onjuist is het op grond
van de practijk de gegrondheid van de tegen het radenstelsel
aangevoerde bezwaren bevestigd te achten. Want moeiUjk kan
worden volgehouden, dat de in 1919 ingevoerde Raden een ge161

trouwe weerspiegeling waren van Talma's denkbeelden. Daarvoor was aan hen te veel ontnomen, wat hun levenwekkende
kracht had moeten zijn. Vooral toen de invoering der Ziektewet
van jaar tot jaar werd uitgesteld — de plannen-Pos^/iMmaKupers, de ontwerpen-GroeneveZcZ lokten steeds weer nieuwe
discussie uit — werd het duidelijk, dat de verwachtingen omtrent de Raden niet te hoog gespannen moesten worden, In
verschillende artikelen in de diverse gedenkboeken, over de
sociale verzekering verschenen, komt de oorzaak van deze mislukking uit.55)
Toch vielen er enthousiaste klanken over de Raden, ook bij
hun beperkte werkkring, te beluisteren. Zoo sprak de heer
P. Keulemans, in de hoedanigheid van voorzitter van de Raad
van Arbeid te Amsterdam, op een vergadering van die Raad
o.m. als volgtsö): „Heeft de Radenwet aan haar doel beantwoord ? M.i. wel. Zij is gebleken in handen van hen, die de daarin
gegeven mogelijkheden gebruiken, een deugdelijk middel te zijn
voor gedecentraliseerde uitvoering van wettelijke sociale verzekering. Zij heeft het uitvoeringsorgaan veel dichter gebracht
bij den verzekerde en diens werkgever, zij heeft mogelijk gemaakt, dat meerder contact kwam tusschen uitvoerder en gansch
het publiek, zij is een deugdelijk tegenwicht geweest voor koude
wetstoepassing, zij heeft de verantwoordelijkheid verdeeld over
werkgevers, arbeiders en ambtenaren, zij heeft overal in den
lande adressen geschapen, waar de belanghebbenden inlichtingen
en hulp ontvangen, zij heeft door haar evenredige vertegenwoordiging, die de grondslag is van de samenstelling van den
Raad, geschapen contact tusschen administratie en organisaties
van arbeiders en werkgevers."
Ook de heer Keulemans is van oordeel, dat de uitbreiding
van de taak der Raden van Arbeid buiten de grenzen der sociale
verzekering achterwege is gebleven door het feit, „dat de
Radenwet strikt genomen te vroeg is ingevoerd, althans dat ze
niet samen is ingevoerd met de ziekteverzekeringswet".
Toen eindelijk in 1930 de Ziektewet in toepassing werd
gebracht, waren de Raden van Arbeid geenszins de alles overheerschende organen geworden, Aan de bedrijfsvereenigingen
werd een zeer belangrijke plaats toegekend. Van Hof f en merkt
in zijn artikel: „De taak der Raden van Arbeid", opgenomen in
het in 1930 verschenen Gedenkboek der Raden van ArbeidS'^) op,
dat „de Raden van Arbeid, zooals Minister Talma zich die dacht,
ten slotte in wezen in de nieuwe Ziektewet herleefd zijn onder
de naam „bedrijfsvereenigingen". Deze bedrijfsvereenigingen zijn
de werkeUjk autonome uit bedrijfsgenooten voortgekomen en
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hen vertegenwoordigende verzekeringsdragers geworden." Hierin zijn inderdaad de beide grondgedachten van Talma's radenstelsel, namelijk decentralisatie en zelfdoen, tot uiting gekomen.
Zoo ligt dit in de lijn van Talma, die er van overtuigd was, dat
staatsbemoeiïng alleen middel mag zijn en dat die t.a.v. het
maatschappelijk leven iets is, dat voor iedere stap, die de Staat
doet, moet worden verdedigd. Het is, gelijk hij verder in de
Eerste Kamer verklaarde, „een komen van den Staat op een
terrein, waar zonder eenigen twijfel een volkomen gezonde actie
alleen kan uitgaan van de maatschappelijke krachten zelf'.ss)
Zeer waarschijnlijk zou Talma de opkomst van bedrijfsvereenigingen met warmte begroet hebben. Wees trouwens niet zijn
regeling van de zee-ongevallenverzekering in die richting? Verdienen deze bovendien niet de voorkeur, omdat ze niet, zooals
de Raden van Arbeid, aan bepaalde kunstmatig getrokken grenzen gebonden zijn? Kan niet beter gerekend worden met de
belangen van een bepaalde bedrijfstak ? Gingen niet ook de door
Talma voorgestane Kamers voor bepaalde bedrijven in die
richting? Omdat de samenwerking tusschen patroons en arbeiders veelal ontbrak, riep Talma zijn Raden in het leven. Wanneer een dergelijk samenwerken echter uit het bedrijfsleven
zelf opkomt, is een ingrijpen van staatswege niet noodig.
De meening is verkondigd, dat er een tegenstelling zou
bestaan tusschen het door Talma ontworpene en dat wat de
ontwikkeling der bedrijfsvereenigingen te zien gaf. Vooraanstaanden hebben deze tegenstelling als een legende ter zijde
gesteld en bestreden. Prof. Romme deed dit aldus, toen hij bij
de eerste vertooning van de film: „De sociale verzekering in
Nederland", het als zijn zienswijze uitsprak, „dat de ontwikkeling, die de maatschappij in de jaren na Talma heeft doorgemaakt, indien deze ook door hem zou zijn beleefd, hem er vanzelf
toe zou hebben gebracht aan de organen, die hij in het leven
heeft geroepen, een structuur te geven overeenkomstig den
groei, die zich in het bedrijfsleven heeft geopenbaard en zich
voltrekt".59)
Eén is er geweest, die in woord en geschrift gestreden heeft
voor een ongewijzigde toepassing van Talma's stelsel, nameUjk
Dr. Bakker uit Nijmegen^o), waarbij moeilijk kan ontkend
worden, dat hij in zijn verdediging verder ging dan de verste
gedachten van Talma ooit zijn gegaan. Hij komt op voor het
vormen van regionale sociaal-economische raden, „waarin afgevaardigden der bedrijfschappen zitting hebben en waarin, commissoriaal zoo noodig per bedrijf vooraf, de te nemen maatregelen aan een gezamenlijk oordeel van alle afgevaardigden worden
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onderworpen".6i) De bedrijfschappen wil hij bij de uitvoering
slechts ondergeschikte organen doen zijn. Deze raden van
sociaal-economische zaken zouden dan de zuilen moeten zijn voor
een te formeeren ministerie van sociaal-economische zaken, zooals de gemeenteraden dit voor het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken zijn. Niet alleen bij de sociale verzekering zouden deze
nieuwe raden een taak moeten krijgen, maar ook de functies
door de Kamers van Koophandel, door de Keuringsdiensten van
Waren, door de Inspectie voor de Volkshuisvesting, de Inspecties
voor de Volksgezondheid e.d. meer uitgeoefend, zouden bij deze
raden moeten worden ondergebracht. Verder, veel verder dan
ooit Talma's bedoeling is geweest, gaat dit plan. Dr. Bakker is
„plus royalist que le roi". Wat was Talma's opzet? Allereerst
het verkrijgen van een samenwerking tusschen werkgevers en
arbeiders. Op het terrein van de arbeid de tegenstelling der
klassen te overbruggen en in plaats van de klassenstrijd de
samenwerking der klassen te stellen. En daarbij maakt het in
principe weinig verschil of de conferentietafel staat in het
gebouw van de Raad van Arbeid of op het bureau der bedrijfsvereeniging of bedrijfsraad. Als de tafel er maar staat en wat
nog belangrijker is: als de aan de tafel plaats nemende personen
er maar van overtuigd zijn, dat zij beide, werkgevers en arbeiders, allereerst een gemeenschappeUjke taak hebben, nameUjk
behartiging van het belang van de arbeid, waaraan zij beide deel
hebben. Talma's instituten waren bedoeld als sociale instellingen, Het toekennen van economische functies aan deze Raden is
volkomen in strijd met hun wezen,
Dat neemt niet weg, dat gestreefd kan worden naar een
uitbreiding der functies op sociaal gebied. Zonder bezwaar zou
wellicht de Arbeidsinspectie bij de Raden van Arbeid ondergebracht kunnen worden. Evenzoo verschillende administratieve
werkzaamheden voortvloeiend uit sociale wetten, voor zoover
zij de bedoeling hebben om algemeen te werken. De thans aan
hetRijksarbeidsbureau toegedachte taak van arbeidsbemiddeling
had misschien ook bij de Raden van Arbeid ondergebracht
kunhen worden.62) Een gecentraliseerde decentralisatie van
verschillende overheidsfuncties op het terrein van de arbeid is
zeker niet ongewenscht,
Dr. Bakker is vrijwel alleen gebleven in zijn pleidooi. Ondanks hun groote bewondering voor Talma hebben de toonaangevenden op het gebied der sociale verzekering in Nederland de
plannen van Dr. Bakker ter zijde gelegd. Terecht merkte een
schrijver in „De Sociale Verzekeringsgids" op, dat Dr. Bakker
bij de formuleering van zijn ideeën niet voldoende oog gehad
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heeft voor de realiteit der feiten en voor de historische ontwikkeling der organisaties van werkgevers en werknemers.63) En
de secretaris der Vereeniging van Raden van Arbeid geeft in zijn
boek de volgende meening weer e*): „Het moge schoon Ujken
aan laiig gekoesterde idealen vast te houden tegen de werkelijkheid in; het kan zelfs bewondering afdwingen als met verbeten
grimmigheid één strijder volhoudt, waar alle overigen geen strijd
zelfs meer bespeuren, anderzijds is het star vasthouden aan
overwonnen standpunten, het doorvechten op eenzame posten,
waar geen vijand meer passeert, een doellooze bezigheid, het
nutteloos verbruiken van energie, hetgeen ten slotte het meest
gevaarlijk is voor den onvermoeiden strijder zelf, in zooverre het
tot volslagen onmacht van den strijder voert en dezen geheel
plaatst buiten het terrein van de werkelijkheid,"
Men heeft begrepen, dat de maatschappelijke ontwikkeling
niet tegen te houden valt. Dat begrip voor de werkelijkheid klonk
uit de redevoering van Dr. Wittert van Hoogland, 15 Februari
1938 gehouden, waarin hij o.m. zei^s): ,,Welnu, de maatschappelijke hervorming, die Talma met vooruitzienden blik zag aankomen en welke hij heeft aangemoedigd, is op komst en zij gaat
in de richting van Talma's ideaal. Immers, wij naderen steeds
meer de publiekrechteUjke bedrijfsorganisatie, die een onderdeel
der ordening is en daarin zullen de bedrijfsorganen de verordenende bevoegdheid moeten krijgen, die Talma reeds geven wilde,
Wie een tegenstelling wil maken tusschen hetgeen nu bezig is te
groeien en het stelsel-TaZma, maakt van Tdlma een mummie,
aan wien het leven ongemerkt voorbij zou zijn gegaan. En geen
qualificatie past toch zeker minder op dezen vurigen enthousiasten werker, die midden in het leven stond."
Als „een Ziener" is Talma door Gerritse betiteld.66) Inderdaad zag hij de noodzakelijkheid der samenwerking, van het
samen streven naar de gezamenlijke belangenbehartiging. Maar
óók Talma had niet de ontwikkeling van het maatschappelijk
leven in de hand. Ook hij kon slechts een richting aangeven, en
al zoekend en tastend de weg vinden. En al liep die weg dan
ook anders, dan Talma misschien meende. Talma's „handwijzer"
wees toch in dezelfde richting, als die welke het maatschappelijk
leven ingeslagen is. En zoo kan men met den schrijver van
„Van Arbeid en Groei" zeggen^^), dat „een vasthouden aan den
vorm, met voorbijzien van het doel, niet een daad van piëteit
tegenover Talma (is); daarmede vereert men Talma niet, maar
maakt men van hem een conservatief en geen vooruitstrevend
staatsman,"
165

3. De Ziektewet.
De rechtsgrond door Talma aan zijn verzekeringsontwerpen
gegeven is de sleutel tot goed begrip van talrijke bepalingen van
zijn wetten, niet alleen van zijn Ziektewet, maar ook van de
Ouderdoms- en Invaliditeitswet. Verschillende leden der Kamer
bekommerden zich weinig om een rechtsgrond, op grond waarvan de Overheid dwingend zou mogen optreden. Voor de sociaaldemocraten had een dergelijk getheoretiseer geen waarde. Talma
echter met zijn diep rechtsgevoel, hechtte zeer aan een vaste
fundeering van zyn wetgeving. Vandaar, dat hij in talrijke
gevallen zijn uitgangspunt nam in de door hem aangenomen
rechtsgrond.68)
Talma ging uit van de arbeidsovereenkomst. Reeds als
Kamerlid had hij er op gewezen69), dat het niet aangaat, dat de
werkgever, wanneer er verhindering voor den werknemer komt
door ziekte om zijn werk te doen, zegt niets meer met den arbeider te maken te hebben. Hij wilde de loonregeling zoodanig
maken, dat het loon niet alleen voldoende is om in de gezonde
dagen den arbeider te onderhouden, maar dat hij, ook wanneer
hij ziek is of door een ongeval wordt getroffen of door zwakte
niet meer in staat is om te arbeiden, zijn onderhoud vindt in de
vruchten van zijn arbeid.'^") Derhalve is het beginsel, dat de
arbeider zijn loon krijgt in twee vormen. Vooreerst op het oogenblik, dat hij 's Zaterdags van het werk komt en het ander deel op
een oogenblik, dat hij niet werken kan, omdat hem de een of
andere invaliditeit heeft getroffen.^i) In overeenstemming hiermede spreekt de Memorie van Toelichting op de Raden- en
Ziektewet er in paragraaf 2 van, dat het in strijd is met het
rechtsbesef, wanneer een arbeider die gearbeid heeft zoolang hij
kon, op het oogenblik, dat hij niet meer werken kan, aangewezen
is op onderstand van derden. En om te bewerken, dat het loon zal
strekken ook voor de tijd, dat de arbeider niet of niet meer
werken kan, achtte Talma een opzetteUjke regeling noodig. De
toestand van bestaansonzekerheid, waarin een groot deel van de
arbeidende bevolking leefde, noemde Talma in strijd met het
rechtsbesef. Niet alleen is de band tusschen patroon en werkman
losser geworden, maar ook heeft de veranderde wijze van productie een vermindering van bestaanszekerheid gegeven. En
omdat het de taak der Overheid is, dat niet de verhoudingen,
die door haar beschermd en in stand worden gehouden voor de
burgerij of een deel er van gevolgen hebben, die het rechtsbesef
bij de bevolking ondermijnen en daarmede haar eigen bestaan
bedreigen, is hier ingrijpen van overheidswege geboden.
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Bij de samenspreking met de Commissie van Voorbereiding
kwam Talma nader hierop terug. Hij wees er op, dat door derden
verleende onderstand in geval van ziekte e.d. uit een oogpunt
van naastenliefde beschouwd niet te laken valt. Integendeel!
Voor Talma ging het hier echter niet om het toekennen van een
aalmoes, maar om het scheppen van een recht, dat de arbeider
zich door zijn arbeid moest verwerven.
In nauwe aansluiting aan het door Aalberse verdedigde
minimumloon72), achtte Talma het een zedelijke eisch, dat het
loon den arbeider in staat stelle om met zijn gezin te leven. Een
uit noodzaak moeten aanvaarden van een loon, dat daartoe niet
in staat stelt, beschouwde Talma als in strijd met de zedehjke
grondslagen der maatschappij. De tegenwerping, dat het loon in
overeenstemming met de geleverde prestatie moet zijn, meende
Talma naast zich te kunnen neerleggen. Het bedrag van het loon
wilde hij inderdaad mede bepaald zien naar de aard van de verrichte arbeid. Maar als grens van het loon nam hij aan het
minimum, dat voor het levensonderhoud noodig is. Een gaan
beneden het minimum, ook in geval van zeer eenvoudige arbeid,
achtte hij in normale gevallen niet geoorloofd. „Want", aldus
Talma, „ook die eenvoudige arbeid wordt door de maatschappij
geëischt en een maatschappelijke organisatie, waarin de man,
die den arbeid verricht met beschikbaarstelling van zijn volle
arbeidskracht zóó wordt beloond, dat hij niet in het leven kan
bUjven, voldoet niet aan den zedeUjken eisch."
Evenzoo wees hij er in de Tweede Kamer bij de algemeene
beraadslagingen over de Ziektewet op^s), dat het verkeerd is,
dat een arbeider, die gearbeid heeft zoolang hij kon, op het
oogenblik, dat hij niet meer werken kan, op onderhoud van derden is aangewezen. Tdlma wilde het den arbeider, die werken
kan en wil, en die dat doet zoolang zijn krachten het toelaten,
mogelijk maken zijn eigen brood te eten en dat niet in de eerste
plaats door hooger loon, maar door een andere loonregeling.
Derhalve is hier dan geen sprake van barmhartigheid.
Talma herinnerde er bij de behandeling der Invaliditeitswet
aan^*), dat 't bij arbeiderszaken niet in de eerste plaats gaat om
het optreden als „barmhartige Samaritaan", maar om het
invoeren van een zoodanige regeling, dat het arbeidersleven
overeind gebracht wordt. Sociale verzekering was voor Talma
niet een kwestie van het helpen van arme menschen, maar een
poging om de arbeidende stand zelfstandig te maken, ook in het
scheppen van de mogeUjkheid van het onderhouden van zichzelf
door het in de gezonde dagen verdiende loon. Hiervoor achtte
Talma staatsingrijpen gewenscht.
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In het algemeen ging men in de Kamer er mee accoord, zij
het slechts wat een deel betreft, omdat men inzag, dat het particuliere initiatief in deze niet dat kon bereiken, wat gewenscht
was. Trouwens, vele geestverwanten van Talma voerden een
heftige oppositie tegen de zoogenaamde verzekeringsdwang. Het
proefschrift van Mr. Scheur er „Verplichte verzekering en de
Anti-Revolutionnaire Partij" geeft een gedocumenteerd overzicht van de meening van voor- en tegenstandei's van verplichte
verzekering onder de antirevolutionnaire schrijvers, Fabius, Van
Idsinga, Ds. Sikkel worden geciteerd als bestrijders, terwijl van
Lohman zoowel uitspraken voor als tegen verzekeringsplicht
worden aangevoerd. Daarnaast wordt melding gemaakt van de
verdediging door Kuyper, Talma, Heemskerk e.a. van de verpUchting gegeven,
Scheurer is van meening^s), dat Tal/ma bij het kiezen voor
verplichte verzekering de schijn wekt dit te doen uit doelmatigheidsoverwegingen, Hij merkt daartegen op, dat niet allereerst
gevoels- en doelmatigheidsbezwaren naar voren moeten gebracht
worden ter bestrijding van staatspensioen bij voorbeeld, maar
dat principieele bedenkingen de doorslag moeten geven. Uit
bovenstaande weergave van de rechtsgrond, door Talma aanvaard, volgt echter, dat Talma een principieele voorstander van
verzekering was. Ten overvloede bleek dit uit zijn afwijzing van
het staatspensioen. Wel ging Talma in zijn reeds eerder geciteerd
antwoord op de Nota van Lohman en Van Idsinga uit van het
maatschappelijk belang, dat bij een voorziening voor de arbeiders
betrokken is. Maar dat wordt dan terstond daarna omschreven
door het stellen van de vraag of het bilUjk, of het rechtvaardig
is, dat hij, die zich geheel aan de arbeid gaf, ten slotte, als hij
niet meer werken kan, van anderer gunst en goedheid afhankeUjk wordt. In de verplichte verzekering meende Talma een
middel gevonden te hebben, dat in staat is om aan die afhankelijkheid een beperking aan te leggen. Daarbij redeneert hij niet
van uit het standpunt van den individueelen arbeider, Tdlma
ging steeds uit van de gemeenschap. Alzoo ook hier. Uit een
maatschappelijk oogpunt werd het van overwegend belang geacht, dat in het algemeen de arbeidsvoorwaarden van personen
in loondienst op zoodanige wijze zijn geregeld, dat mede rekening
is gehouden met hun behoeften bij intredende invaliditeit.'^s)
Slechts zelden zal de arbeider er toe komen, zelfs wanneer hij
daartoe in staat is om zich te verzekeren tegen mogelijk komende
calamiteiten.Vandaar dat verplichte verzekering noodzaak was.
Niet dat staatsbemoeiïng door Talma als ideaal beschouwd werd.
Het door hem in de Eerste Kamer gesprokene''^), dat deze voor
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iedere stap, welke de Staat doet, moet worden verdedigd en dat
het is „een komen van de Staat op een terrein, waar zonder
eenigen twijfel een volkomen gezonde actie alleen kan uitgaan
van de maatschappelijke krachten zelf", laat niet de minste
onzekerheid hieromtrent. „Maar aan den anderen kant", aldus
Talma, „is het toch ook zoo, dat de Staat zelf door de verplichting die de Overheid heeft om te trachten naar bevestiging van
het recht en bescherming van de rechtvaardigheid, niet stil kan
zitten, wanneer er misstanden zijn, die men acht, dat niet kunnen worden geduld." De ervaring leerde, dat het inkomen, dat
telkens iedere Zaterdag wordt ontvangen, gebruikt wordt voor
de voorziening iri de geregelde levensbehoeften. Daardoor was
een ingrijpen van staatswege noodzakelijk. Immers eerst bij een
algemeene deelneming kan de verzekering doorgevoerd worden.
Door wettelijke regeling wordt deze zaak onttrokken aan het
vrije arbitrium der betrokkenen en wordt zoodoende iets dat
vanzelf spreekt. Voorts bestaat er grond om den werkgever te
laten medebetalen in de kosten der verzekering, zoodat ook
hierom dwang noodzakelijk is.'^s)
Derhalve verdedigde Talma de verplichte verzekering niet
als een realisatie van een zedelijke verplichting, die voor den
individueelen arbeider zou bestaan, een verplichting om in gezonde dagen voldoende voor tijden, waarin ongeschiktheid tot
werken zou optreden, over te leggen. Dit was Kuyper's standpunt. Normaliter was hij tegen staatsingrijpen. Bij noodstand
daarentegen, wat, volgens hem, bij de arbeiders thans het geval
was, achtte hij echter dwang geoorloofd.''9) De zedelijke verplichting wilde hij om redenen van practijk omzetten in een
wettelijke verplichting.
Evenmin verdedigde Talma de verplichte verzekering als een
stuk bedrijfsorganisatie ten einde de min of meer verloren
gegane natuurlijke samenhang tusschen patroons en arbeiders
langs wettelijke weg weer te herstellen.
Nog veel minder als een directe geldelijke steun in de vorm
van armenzorg.80) Derhalve was hij afkeerig van een blijvende
staatsbijdrage in de kosten der verzekering. Zooveel mogelijk
hield hij vast aan de verzekeringsgedachte. Speciaal tegenover
Treub verdedigde hij deze aard. Treub wilde, hoewel hij, althans
ten tijde van Talma's ministerschap, voorstander van de verplichte verzekering was, een bijdrage van de Staat in de kosten
der verzekering invoeren. Volgens hem is de inrichting van de
maatschappij een der factoren, die medebrengen, dat een belangrijk gedeelte der bevolking bij ziekte e.d. niet in staat is zich uit
eigen krachten staande te houden. Derhalve moet naast den
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werkgever en den arbeider ook de Staat, als opkomende voor
zijn maatschappehjke verantwoordelijkheid voor die toestand,
bijdragen. 81) Ook bij de invaliditeitsverzekering wilde hij het
verband tusschen premie en uitkeering doorsnijden door het
invoeren van een eenheidsrente, onafhankeUjk van het aantal
gestorte premies. Talma daarentegen, hoewel hij moest toegeven,
dat er verschillen waren tusschen de privaatrechtelijke verzekering en de verplichte verzekering tegen ziekte b.v., handhaafde
toch zooveel mogelijk principieel het karakter van verzekering,
daarbij niet lettende op de personen individueel, maar meer het
geheel in het oog houdende.82) Vandaar, dat ook ongehuwden
mee moesten betalen in de kosten van de verzekering der weezen
e.d. De bedoeling was, dat de verzekerde arbeiders als geheel
genomen zelfstandig zorgen zouden voor voorziening in hun
gemeenschappelijke nooden. Uit de verantwoordeUjkheid van den
Staat voor de bestaande toestanden vloeide voor Talma slechts
een ingrijpen in de loonregeling voort, maar niet een staatsbijdrage. „Is de arbeidersverzekering een stuk loonregeling, dan
moet de last rusten op de industrie, dan behoort de betaling van
de premie tot de kosten van den arbeid, komt dan in den een of
anderen vorm te zitten in het loon", aldus wijst Talma Treub's
stelsel af.83)
Of de arbeider of de patroon, of beiden voor een deel, de
premie moeten betalen is voor Talma een opportuniteitskwestie.
Omdat patroon en arbeiders gelijkelijk vertegenwoordigd zijn in
de Raden van Arbeid, stelde hij ook een geUjke verdeeling der
premiekosten over hen voor. Hij achtte dit te meer wenscheUjk,
opdat het verband tusschen premie en uitkeering den arbeiders
duideUjk zou bUjken.8*) Daardoor moest de arbeider zich meer
bewust worden, dat de uitgekeerde gelden eigen verdiend loon
was. Daarnaast was er reden om den patroon in de betaling
van de premie te betrekken, omdat een goede regeling van zoo
groote beteekenis voor de arbeidersstand en daarmede voor de
geheele nijverheid zou zijn.
Een andere consequentie van de rechtsgrond was, dat de
verzekering beperkt bleef tot degenen, die in een onderneming
werkzaam zijn. Vandaar, dat de dienstboden uitgesloten werden,
althans van de ziekteverzekering. De ontwikkeling van het
bedrijfsleven had hier niet die gevolgen gehad als bij andere
groepen van arbeidenden. Het BurgerUjk Wetboek voorzag reeds
in bescheiden mate in de verzorging van inwonende dienstboden.85) We merkten reeds op, dat ook de opvatting van de
taak der Raden van Arbeid een reden was om het huispersoneel
uit te sluiten van de ziekteverzekering. Dit gold wel als voor170

naamste reden, daar de dienstboden immers wel in de invaliditeitsverzekering opgenomen waren.
Bovendien viel uit de rechtsgrond af te leiden, dat ook de
kleine zelfstandigen buiten de verplichte verzekering bleven.se)
Zij, die meenden, dat de Staat mede aansprakelijk was voor de
slechte toestanden in de maatschappij, wilden ook de verzekering
uitbreiden tot die kring der bevolking. Een groot deel van hen
voerde het pleit voor een verleenen van staatspensioen aan de
kleine neringdoenden en met hen gelijk te stellen personen.
Talma daarentegen wilde zijn verzekering tot een minimum
beperken. Voor opname van niet-arbeiders zag hij geen grond.
Zijn het menschen die niet rond kunnen komen van hun inkomsten dan is armenzorg de aangewezen weg. Voorts wordt, volgens Talma, bij den kleinen ondernemer de bestaansonzekerheid
gecompenseerd door de tegenoverstaande kans op extra-voordeelen uit de bedrijfsarbeid. Anders dan een arbeider is hij zelfstandig, is hij volkomen vrij in het bepalen van de wijze waarop
hij zijn arbeidskracht op de meest voordeelige manier zal aanwenden. Bij een goede conjunctuur zal het hem in 't algemeen
gemakkeUjker vallen voor een eventueele invaliditeit iets op zij
te leggen. Bovendien gaan zeer dikwijls in vele gevallen de
inkomsten door. Daarbij komen nog de practische bezwaren van
het moeilijk kunnen bepalen van de inkomsten, van het vaak
wisselende inkomen, van de gemakkeUjke mogeUjkheid van ontduiking. De ingevoerde vrijwillige verzekering voor de hier
bedoelde personen liet bovendien de gelegenheid open om zich te
dekken tegen de gevolgen van invaliditeit.
Eenmaal aangenomen, dat de verzekering een loonregeling
is, dan vloeit daaruit voort, dat die beperkt bUjft in geval van
ziekte tot een geldelijke uitkeering en niet de geneeskundige
behandeling omvat.87) Reeds bij de aanvang van de behandeling
der verzekeringsontwerpen had de Kamer hierover te beslissen.
Slechts noode stemde men er mede in. Nolens en vele van zijn
fractiegenooten zagen ten slotte van oppositie af, alleen op
grond van Talma's verklaring, dat hij geen mogelijkheid zag om
een verzekering, omvattend de geneeskundige behandeling, uit
te voeren. Om te voorkomen, dat wederom een ontwerp werd
toegevoegd aan de boekenkast der Kamerleden, gaven deze leden
hun verzet op. Toch waren het gewichtige principieele redenen,
die Talma er toe brachten op zijn standpunt te blijven staan.
Daarvoor kan niet als argument aangevoerd worden, dat hij
voor „de dokters op de loop ging". Nee, Talma was van meening,
dat er geen grond bestond om den arbeiders de verplichting op
te leggen zich voor geneeskundige verzorging te verzekeren. Een
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prmcipieel onderscheid bestond er volgens hem met de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekte. Dit laatste was een
specifiek arbeidersbelang. Het eerste daarentegen een volksbelang, Het ging naar zijn meening niet aan om, speciaal voor
het platteland, de arbeidersziekenkassen te belasten met de
organisatie van een doktersdienst. Daardoor zou aan de arbeiders een taak opgelegd worden, die voor het geheele volk van
belang was. Wanneer de arbeiders niet in staat bleken om in de
geneeskundige behandeling te voorzien, moesten niet de werkgevers als zoodanig, maar anderen geroepen worden om dit
tekort aan te vullen. Daartoe verklaarde Talma zich bereid om
in overleg te treden met zijn ambtgenoot van Binnenlandsche
Zaken,88) Bovendien had het particulier initiatief op dit gebied
reeds veel bereikt. Talma achtte het daarom wenscheUjk deze
heele zaak daaraan over te laten, waarbij ook voor de gemeentebesturen een belangrijke stimuleerende taak was weggelegd.
De andere argumenten, door Talma gebruikt voor verdediging van zijn standpunt, waren tameUjk zwak. Zoo beweerde hij,
dat de Overheid geen geneeskundige hulp kon garandeeren, zoolang er geen staatsdokters waren. Daarom zou in zoo'n geval
de geneeskundige hulp moeten omgezet worden in een geldeUjke
uitkeering. Hetzelfde vond evenwel reeds plaats bij de ongevaUenverzekering, Voorts bracht de verschillende aard der
verzekering volgens Talma mede, dat de kassen anders moesten
worden ingericht. Hier komt Talma's Raad van Arbeid als
orgaan van de arbeid weer op de voorgrond te staan. Arbeiders
en patroons waren hierin vertegenwoordigd. Daar paste geen
vertegenwoordiging van dokters of apothekers bij,
Bij het Vraagpuntendebat beriep Talma zich op zijn persoonlijke ervaring ten plattelande opgedaan, waarbij hij allerlei
bezwaren ontmoet had speciaal met de ziektebehandeling en
niet met de ziekte-uitkeering. Onjuist vond hij het systeem van
de wetsontwerpen-üCwi/per en Veegens, die de ziektebehandeling
bonden aan de termijn van de ziekte-uitkeering. Opnemen van de
ziektebehandeling noemde Talma „den wagen te vol laden,
waardoor het voertuig in den weg wegzakt",89) De Kamer aanvaardde de beperking met 51—37 stemmen,
Een stimulans voor de ontwikkeling van het ziekenfondswezen was de bepaling, dat de Raad van Arbeid geen uitkeering
mocht doen, indien niet voorzien was in geneeskundige hulp,
tenzij de betrokkene de onmogelijkheid daarvan kon aantoonen.
De ziekenfondsen werden aan bepaalde bepalingen onderworpen
om erkend te worden. Met het toezicht op de fondsen zagen zich
de Verzekeringsraden belast. De geneeskundige hulp moest vol172

doen aan bij algemeene maatregel van bestuur te stellen eischen
en worden verleend zoolang de ziekte zou duren, onverschillig
welke de oorzaak daarvan was,
Talma's aanvankelijke bedoeling was om alleen bij de Raad
van Arbeid ziekteverzekering mogelijk te maken.90) Alle particuliere vereenigingen op dit gebied zouden dan tot werkeloosheid gedoemd zijn. Hoewel vele voordeelen hieraan verbonden
zijn — eendracht maakt nu eenmaal macht en concentratie leidt
tot bezuiniging — moet daartegen toch als bezwaar aangevoerd
worden, dat wanneer men de zaak aan de betrokkenen zelf overlaat, hen hun eigen zaken laat beredderen, er veel meer belangstelling voor de zaak gewekt wordt. En ofschoon Talma dit ook
met zijn Raden van Arbeid bedoelde, voelde men het toch als een
aanranding van de vrijheid, wanneer de reeds opgerichte ziekenkassen moesten verdwijnen. Dit speciaal in de kringen van de
Werkmansbond, waarvan Dr. De Visser, de groote voorvechter
van het particulier initiatief, voorzitter was.
De Commissie van Voorbereiding vond deze kwestie mede
een van de belangrijkste van de Ziektewet en nam ook onder de
vraagpunten deze op, of het wenscheUjk is de ziekteverzekering
uitsluitend te doen plaats hebben bij van overheidswege in te
stellen organen. Het Verslag der Tweede Kamer hierover sprak
er van, dat vele leden van gevoelen waren, dat bij aanneming
van het beginsel van de verplichte verzekering in elk geval
rekening moet worden gehouden met het bestaan van hetgeen
in de maatschappij uit eigen kracht is opgegroeid, In zijn antwoord beriep Talma zich op zijn algemeene conceptie der sociale
verzekering. Er moet verband zijn tusschen de verschillende
takken der verzekering. Zijn bedoeling was het scheppen van
een plaatseUjk middelpunt voor de geheele arbeidersverzekering,
Het toelaten van particuliere kassen gaf ook hier weer moeiUjkheid voor zijn plannen met de Raden van Arbeid, Bij een splitsing
tusschen de verschillende kassen zou de ruimere taak van de
Raden van Arbeid bezwaren ondervinden. Desniettemin verklaarde Talma zich tot nader overleg bereid, mits maar bewaard
zou blijven het middel van locale concentratie der arbeidersverzekering en indien het gebruik der particuliere instellingen
zou kunnen geschieden zonder omslachtige, tijdroovende en belemmerende administratieve bemoeiing,
Bij de openbare behandeling van dit vraagpunt» i) bleken
alleen Duys en Treub verdedigers van de overheidskas met uitsluiting van andere te zijn. De laatste was voorstander van
kassen met klein territoir. Op deze manier meende hij de
bezwaren, verbonden aan een ambtelijke regeling, te kunnen
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ondervangen. Arbeiders, aan wie een vergoeding zou moeten
worden gegeven voor loonderving, zouden met de controle
moeten worden belast. In zijn antwoord wees Talma er op, dat
door ziekenfondsen tal van werkliedenvereenigingen gedenatureerd werden. Niet het doel, door de vereenigingen nagestreefd,
was het middel, waardoor de arbeiders aangetrokken werden,
maar de voordeelen, die de ziekenkas, aan die vereenigingen
verbonden, hun bood, waren het trekpunt. Verschillende bezwaren
tegen de toelating van particuliere kassen voerde Talma hierbij
nogmaals aan, zonder echter nieuwe gezichtspunten te openen.
Speciaal noemde hij nog als bezwaar tegen de ondememerskassen,
dat de arbeiders zich bij dergelijke kassen niet vrij gevoelen zich
ziek te melden wegens vrees voor ontslag e.d. Ook zou de uitvoering afhangen van de soliditeit van den werkgever.92) Toch
wilde Talma tegemoet komen aan de naar voren gebrachte
bedenkingen. Daarbij was hij echter van plan te handhaven de
Raad van Arbeid als college, waarbij allen, die verzekerd moeten
worden, aangegeven dienen te zijn; eveneens als lichaam, dat
vaststelt de premie en de uitkeering en dat uitmaakt of iemand
een uitkeering toekomt of niet. Op voorbeeld van de National
Insurance Bill van Lloyd George wilde Talma een zoodanige
regeling maken, dat de particuliere kas van de Raad van Arbeid
tot haar beschikking krijgt de premies, die voor haar leden
worden betaald en verplicht is uit te betalen de uitkeering, die de
Raad van Arbeid vaststelt. Derhalve zou de particuliere kas niet
kunnen concurreeren met de Raad van Arbeid door een lagere
premie, maar wel met de uitkeering, omdat de particuliere kas
die zou kunnen verhoogen.
In een NotavanWijziging werd dit denkbeeld belichaamd.93)
Als voorwaarde voor de erkenning van bijzondere kassen werd
hierin gesteld, dat deze particuliere kassen alleen erkend zouden
kunnen worden, wanneer ze een voor ieder district bij
algemeene maatregel van bestuur vast te stellen aantal leden
hadden. Bovendien moesten de statuten alleen door de leden
vastgesteld zijn en het bestuur uitsluitend door hen gekozen.
De premies voor de betrokken leden zou de Raad van Arbeid
aan de particuliere kas moeten afstaan, onder aftrek van een
gedeelte voor bestrijding der inningskosten en voor maatregelen,
welke strekten ter voorkoming van ziekten of ter bevordering
van de geneeskundige hulp. Verder werden bij deze Nota plaatselijke kassen voorgesteld, door welker tusschenkomst personen,
in een bepaald gebied woonachtig, ziekengeld zouden ontvangen,
Deze plaatselijke kassen zouden worden bestuurd door commissies, aan te wyzen door de Raad van Arbeid,
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Bij de Nota van Wijziging op de Ziektewet, van 20 Maart
1913, werd aan de particuliere kassen nog grooter vrijheid gegeven. Onder de noodige waarborgen van soliditeit en goed beheer
werd het aan de particuliere kas nu mogeUjk gemaakt om het
bedrag der premie voor haar leden te bepalen, het geld, voor
uitkeering beschikbaar, te beheeren; de uitkeering (mits niet
minder dan die van de Raad van Arbeid) te regelen en de bij
haar aangesloten verzekerden te controleeren.
Bij de openbare behandeling deed De Wijckerslooth de
Weerdesteyn nog een poging om voor fondsen, waarvan de
werkgever de premie geheel voor zijn rekening nam, aan de
ingeschrevenen de grootst mogelijke minderheid en niet de
meerderheid in het bestuur te verzekeren.9*) Talma verzette zich
echter heftig hiertegen. Zijn bedoeling was juist altijd geweest om
de arbeiders bij deze zaak te betrekken. De meening van den
voorsteller, die de bevoegdheid van de arbeiders te laag aansloeg,
noemde Talma een vergissing. „Men moet toch nooit vergeten",
aldus Talma, „dat arbeiders menschen zijn, die t.a.v, een aantal
zaken weleens onkundig zijn, maar ik heb indertijd, toen ik meer
tijd had om mij in 't arbeidersvereenigingsleven te bewegen,
meermalen de ervaring opgedaan, dat zij door de ondervinding,
die zij in de practijk van het leven opdoen, gegevens hebben voor
de vorming van een collegiaal oordeel, die men noode zou missen." Het gevolg was, dat 't hier bedoelde amendement werd
ingetrokken.
De uitkeering werd aanvankelijk op 50% van het gemiddelde
loon gesteld. Op aandrang van de Kamer werd dit percentage op
70 gebracht. Ook het aantal Karenzdagen bracht Talma van
4 op 2 terug. Daarbij wilde hij de vrijheid van de Raad van
Arbeid handhaven om nog gunstiger bepalingen te maken. Ook
groepen personen, die volgens het ontwerp nog niet in de verzekering vielen, konden er door het initiatief van de Raad van
Arbeid worden ingebracht.
Den arbeiders, die onder de Ziektewet vielen, werd niet de
verplichting opgelegd zich te verzekeren. Zij waren van rechtswege verzekerd, ongeacht of er aangifte gedaan was of niet.95)
Dit om moeilijkheden te voorkomen. Immers de werkgever was
verplicht aangifte te doen. Derhalve zou het onbillijk zijn om de
aanvang der verzekering afhankelijk te maken van het begin der
overeenkomst. Daartoe liet Talma van de eischen voor rechtsgeldige overeenkomsten er twee vallen, nl. de toestemming der
partijen en de bekwaamheid zich te binden. Inderdaad werd
hierdoor een groote vereenvoudiging voor de arbeiders bereikt.
Wanneer zij in de termen vielen zouden ze een uitkeering krijgen,
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ongeacht of er voor hen betaald was of niet. Aan de andere kant
was er echter dit bezwaar, dat de arbeider zelf nu niet een
handeling behoefde te verrichten, waardoor het besef ondermijnd
zou kunnen worden, dat het hier een regeling van hun loon
betrof.96)
Een omschrijving van het begrip ziekte kwam in 't ontwerp
niet voor. Slechts werd bepaald, dat zwangerschap en bevaUing
onder ziekte begrepen werden. Wanneer de ziekte door opzet
was ontstaan zou geen uitkeering verleend mogen worden. Een
amendement-AaZ&erse-Possïoors wilde de uitkeering ook doen
vervallen bij ziekte ten gevolge van onzedeUjkheid. Speciaal had
men hierbij buitenechtehjke bevallingen op het oog. Talma
bestreed dit echter. Hij kwam voor de ongehuwde moeder op —
niet omdat hij dat een ideale toestand vond — maar omdat hij,
niet vrouwen van slecht levensgedrag, maar gevallen vrouwen
in de strijd van het leven niet in de steek wilde laten. Gezien de
meermalen voorkomende practijken achtte Talma het een zedeUjk
effort voor de hier bedoelde vrouwen om zwanger te blijven,
Talma weigerde op deze vrouwen „de eerste steen te werpen".
In de gevallen vrouw zag hij, ondanks haar onzedelijk gedrag,
toch nog een besef van zedelijkheid, omdat ze een kind ter
wereld wilde brengen. En daarin wilde hij haar steunen door
toekenning van ziekengeld bij de bevalling. Aalberse daarentegen
zag alleen naar het feit der onzedeUjkheid en wilde niet de
gehuwde en de ongehuwde moeder op één Ujn stellen. Hoewel het
hoogstaande standpunt van Talma geroemd kan worden, is 't
gevolg daarvan toch dit, dat geen enkel onderscheid gemaakt
kan worden tusschen de verschillende er bij betrokken moeders.
Het amendement werd verworpen, waarbij de stemming zeer
verdeeld was. Antirevolutionnairen b.v. behoorden zoowel tot de
voor- als tot de tegenstanders. AanvankeUjk was de gedachte
van Aalberse tot uiting gebracht in de in 1930 ingevoerde Ziektewet. Thans is echter de ToZma-redactie weer hersteld.97)
De oorspronkelijke opzet van Talma om ziekte- en ongevallenverzekering in een bepaald opzicht te combineeren, liet hij
naderhand varen. Zijn bedoeling was om hun, die onder de Ziektewet vielen, de eerste drie maanden na een ongeval een uitkeering
op grond van de Ziektewet te doen toekomen. Daardoor zou de
ongevallenpremie kunnen worden verlaagd, waartegenover stond,
dat de werkgever de halve premie voor de ziekteverzekering
moest betalen, ook voor die bedrijven, die niet onder de ongevallenverzekering vielen. Voor de niet-verplicht tegen ziekte verzekerden, in het algemeen dus de losse arbeiders, bestond de
mogeUjkheid van een vrijwillige verzekering. Talma had deze
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categorie buiten de verplichting gelaten in verband met allerlei
administratieve moeilijkheden. Ook zou het innen van een premie
van een steeds wisselenden werkgever bezwaren opleveren. De
hier bedoelde personen zouden, wanneer zij zich niet vrijwillig
verzekerd hadden, in geval van een ongeval de eerste drie maanden een tijdelijke uitkeering krijgen voor rekening van den werkgever. Ter vergoeding van administratiekosten zou de betrokken
werkgever bovendien nog 20 % der tijdeUjke uitkeering moeten
betalen. Hierin meende Talma een prikkel gevonden te hebben
voor de werkgevers om te zorgen, dat hun losse arbeiders tot een
vrijwillige verzekering overgingen. Of dit juist is, valt te betwijfelen. Immers, wanneer de arbeider zich tegen ziekte verzekerde,
kon hij de helft der premie van zijn werkgever terugvorderen.
Daarom zou het den werkgever voordeeliger uitkomen 't risico
van de ongevallen te dragen dan de vaste uitgaven van premiekosten. Allicht zou hij op bilUjker wijze 't risico der ongevallen
op anderen kunnen overdragen.
Veel bezwaren ontmoette dit stelsel bij de Kamer, speciaal
omdat daardoor de uitkeering van 70 % op 50 % van het loon
voor de door een ongeval getroffenen gebracht zou worden. Later
verviel dit bezwaar, omdat de uitkeering bij ziekte ook op 70 %
gesteld werd. De bedoeling van Talma was, dat de bemoeiing van
de Rijksverzekeringsbank met alle ongelukken, ook de kleinste,
voorkomen zou kunnen worden. Zeer de vraag is echter of deze
opzet geslaagd zou zijn, omdat de Bank zich toch met de kleinste
ongevallen moest blijven bezighouden, omdat de ongevallenverzekering ook geneeskundige verzorging omvatte. Om echter
een zuivere bespreking der Ziektewet mogelijk te maken liet
Talma deze wijzigingen voorloopig buiten beschouwing, waartoe
zijn Nota van 20 Maart 1913 diende.
Na afdoening van Raden- en Invaliditeitswet werd ook de
Ziektewet door de Kamer behandeld. De 25ste April 1913 gaf
de Kamer haar fiat aan deze wet. Verklaringen van Lohman,
Troelstra en Nolens gingen vooraf. De eerste meende tegen te
moeten stemmen, ondanks de grootere vrijheid aan particuliere
kassen geschonken, omdat hij hier, anders dan bij de Invaliditeitswet, geen reden tot wetteUjke dwang zag. Troelstra verklaarde vóór te zullen stemmen, gezien de vele verbeteringen in
't ontwerp aangebracht. Hij bleef de afwezigheid van de geneeskundige verzorging betreuren. Nolens zou uit volle overtuiging
voor het ontwerp stemmen. Ook de Eerste Kamer ging met het
voorgestelde mee. Daarmede was de weg naar het „Staatsblad"
geëffend. Van invoering kwam echter niets. Dit viel te betreuren,
Al waren er nog vele verbeteringen mogeUjk, het begin was er.
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Eenmaal ingevoerd zijnde, hadden er wijzigingen kunnen worden
aangebracht.
Talma zelf gewaagde nog van uitbreiding op de duur met
invoering van de geneeskundige hulp. Een verplichting hiertoe
moet, volgens hem, niet het begin, maar 't einde der ontwikkeling
zijn.98) Hij was er van overtuigd, dat aan zijn werk allerlei fouten
kleefden en dat „allerlei plooien in 't kleed glad moesten worden
gestreken".99) Maar ook bij deze verzekering hield Talma zijn
ideaal hoog: een zelfstandige arbeidende stand als eerste voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van het volksleven. Dat
was voor hem richtsnoer bij de afwijzing van tal van amendementen. Daarbij waakte hij er voor om aan de arbeiders invloed
op de gang van zaken te doen behouden. Hoe zou hij zich verzet
hebben in deze tegen de latere plannen van Posthuma en
Kupers! Talma zag zijn wet in 't officieele „Staatsblad" geplaatst. Voor de niet-invoering draagt hij echter geen verantwoordeUjkheid. Die drukt zwaar op de schouders van zijn
opvolgers.
.._^4
4. De Ouderdoms- en InvaJiditeitswet.
Tot de meest besproken ontwerpen behoorde deze wet.
Lang, zeer lang werden de debatten gerekt. Velen in den lande
zagen reikhalzend uit naar een voorziening in de nooden van de
oude dag. Die voorziening achtte men de kern van het ontwerp
te zijn. Troelstra maakte de opmerking, dat de beraadslagingen
niet liepen over het voor of tegen van het ontwerp, maar over
de aanvaarding of verwerping van het staatspensioen, loo) Het
wenscheUjke daarvan stond in het middelpunt der besprekingen.
Als het stelsel der wanhoop werd het door den een aangeduidioi), als een kanker voor de schatkist en een demoralisatie
van het volk door den ander. 102)
Weer anderen prezen het staatspensioen. Zoo De Jong,
afgevaardigde voor Hoorn.io3) Volgens hem is staatspensioen de
erkenning van de verdiensten van de arbeid, de waardeering
door de Staat als orgaan der samenleving van het maatschappeUjk werk door allen verricht. Veel argumenten werden aangevoerd om dat staatspensioen aan te bevelen.
Allereerst waren er, die het staatspensioen als burgerschapsrecht, als belooning voor een leven in dienst van de gemeenschap
verdedigden. „Staatspensioen is een verplichte schulddelging,
een eereschuld voor de gemeenschap, op welker afbetaling alle
oude en afgewerkte staatsburgers recht hebben, vrouwen zoowel
als mannen", aldus De Jong. Of, zooals De Klerk het uitdrukte:
„Wij allen verrichten een maatschappelijke taak en ik meen, dat
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dit ons recht geeft op hulp als wij niet meer in staat zijn die taak
te vervullen."io4)
Sommigen letten hierbij speciaal op arme ouden van dagen.
Slechts zij, die het noodig hadden, die niet op andere wijze in
hun onderhoud konden voorzien, zouden in aanmerking komen
voor een staatspensioen.
De sociaal-democraten verdedigden het staatspensioen als
een pensioen voor arbeiders, althans aanvankehjk. Later werd dit
uitgebreid tot een pensioen voor alle behoeftigen. De meerwaardetheorie deed daarbij dienst om dat pensioen te rechtvaardigen. Vliegen motiveerde dit als volgt: „Ik meen, dat het kapitalisme heeft te zorgen voor die menschen, die voor zichzelf niet
kunnen zorgen, die ten gevolge van de omstandigheden, waaronder zij werken vroeger aan allerhande kwalen onderhevig zijn
en zeer zeker op hun ouden dag, door het wezen van het kapitalisme zelf, niet in hun onderhoud kunnen voorzien." Of, zooals
eenige leden van de Tweede Kamer het bij de voorbereidende
behandeling uitspraken, „dat ten gevolge van de kapitalistische
inrichting der maatschappij de niet-bezittende klasse in ruil
voor haren arbeid een te geringe vergoeding ontvangt om voor
den ouden dag te kunnen zorgen. De tegenwoordige staat dient
dus, als drager van het kapitalistische stelsel aan dezen nood
tegemoet te komen door een behoorlijke pensionneering, op te
brengen door hen, die wegens hun bezit van den arbeid der
werkende klasse genieten".io5)
Groot waren de voordeelen, die men dacht door staatspensioen te verkrijgen. Mannen, zoowel als vrouwen zouden er van
profiteeren. Zelfstandige werkers en niet alleen arbeiders zouden
in het genot van een pensioen gesteld worden. De benoodigde
inkomsten meende men te kunnen verkrijgen door belastingheffing. Daarbij voerde men als grief tegen Talma's stelsel aan,
dat daarbij de ongelukkigen — in casu zij, die de vereischte leeftijd niet bereikten — moesten betalen voor de gelukkigen, die
wel een zekere leeftijdsgrens overschreden en daarom in het
genot van een uitkeering werden gesteld. Bij staatspensioen zou
dit door een belastingheffing naar draagkracht voorkomen
worden. Hierdoor werd op den rijke de plicht gelegd om zijn
rechtmatig deel te betalen in de bijdragen der kosten.
Groote voordeelen alzoo, die velen dit stelsel deden verkiezen
boven de verplichte verzekering. Daarbij voerde men aan, dat
de verplichte verzekering, door het noodzakelijk daaraan verbonden ambteUjk apparaat, groote administratiekosten met zich zou
medebrengen. Daar de Staat deze betalen zou, meende men deze
gelden beter te kunnen besteden voor het toekennen van een
179

staatspensioen. Men vergat hierbij echter, dat voor de invoering
van de invaliditeitsverzekering dat ambtelijk apparaat toch
noodig was. Sommigen trachtten dit argument te ondervangen
door voor te stellen de invaliditeitsverzekering met de ziekteverzekering te combineeren.
Talma had echter groote bezwaren tegen deze combinatie,
omdat de aard der beide verzekeringen geheel anders is. Bij
ziekteverzekering is sprake van een vorm van verzekering, die
betrekking heeft op een nabijgelegen, korte tijd durende toestand, terwijl invaliditeitsverzekering voorziet in een veraf
liggende toestand, die echter bij zijn voorkomen blijvende financieele gevolgen heeft. Bij ziekteverzekering heeft men te doen
met een klein kapitaal, dat telkens voor het doel verbruikt
wordt, behalve eenige kleine reserves. Het wordt gemakkelijk
bijeengebracht en beheerd. Voor de invaliditeitsverzekering zijn
echter groote kapitalen noodig, over lange tijd bijeengebracht
en na jaren besteed. Dit verschil maakt een uiteenloopende
organisatie noodzakelijk: de ziekteverzekering eischte decentralisatie, de invaliditeitsverzekering niet. De ziekteverzekering
kan tijdeUjk onderbroken worden, zonder dat daardoor groote
nadeelen voor den betrokkene ontstaan. Wanheer hij opnieuw
in loondienst gaat, begint de verzekering weer te loopen en
kunnen direct voorzieningen getroffen worden, wanneer ziekte
optreedt. Dit is bij de invaliditeitsverzekering door de veel
grootere uitgaven hiertoe vereischt niet mogeUjk. Vandaar, dat
in Talma's stelsel zoo groote waarde gehecht wordt aan een
regelmatige premiebetaling.
Ook een combinatie van invaliditeitsverzekering en verzekering tegen bedrijfsziekten wees Talma af. Dat niet alleen,
omdat een regeling voor bedrijfsziekten nog niet getroffen was,
maar vooral, omdat het verband tusschen een intredende invaliditeit en het werken in een bepaald bedrijf, door onvoldoende
gegevens daaromtrent, niet aan te toonen viel. De enkele gevallen waarin een dergeUjk verband wel aan te wijzen was,
mochten niet, daar 't een uitzondering was, tot regel verheven
worden.106)
Vanzelfsprekend ontbrak de critiek op het voorgestane
stelsel van staatspensionneering niet.
Voor zoover het verdedigd werd als een helpen van arme
oude menschen, merkte men op, dat het dan een andere naam
voor armenzorg was. Vandaar, dat Aalberse meedeelde tegenover staatspensionneering precies zoo te staan als tegenover
staatsarmenzorg. 107) Talma was van meening, dat voor armenzorg allereerst de kerk en particuliere vereenigingen in aan-
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merking kwamen. Wanneer deze niet in de behoeften konden
voorzien, was er altijd nog de Staat, die in de nooden kon bijspringen. Sterk legde hij er de nadruk op, dat speciaal voor de
kerk de armenzorg een uiting van gemeenschapsleven is. Maar,
zoo merkte hij op, naar arme menschen kijk ik niet, wel naar
arbeiders, die door het leven moeten, die door hun arbeid in hun
levensonderhoud moeten voorzien, ook wanneer zij oud zijn.
Armenzorg en verplichte verzekering waren voor Talma absolute
tegenstellingen. Juist om te voorkomen, dat de arbeiders tot de
armenzorg hun toevlucht moesten nemen, verdedigde Talma
zijn ontwerp.108)
Voor hen, die afwijzend stonden tegenover de Marxistische
theorie der meerwaarde, was een verdediging van het staatspensioen, met die leer als uitgangspunt, weinig overtuigend.
Het toenmalige Kamerlid Mr. V. H. Rutgers meende zelfs, dat,
wanneer men uitging van de theorie der meerwaarde — zonder
die als juist te erkennen — men dan tot een verplichte verzekering moest komen. Immers, uit de meerwaarde moest het
pensioen betaald worden, dus uit hetgeen de consument voor
het arbeidsproduct betaald heeft. Derhalve moeten de inkomsten der onderneming aangewend worden, niet alleen om in de
dageUjksche behoeften der arbeiders te voorzien, maar ook om
hun pensioen te bekostigen wanneer zij door invaliditeit of
ouderdom niet meer in staat zijn te werken.ios)
Het staatspensioen als burgerschapsrecht werd vooral bestreden door Treub. Deze bestrijding had des te meer waarde,
omdat de meeste van zijn geestverwanten juist verdedigers van
het staatspensioen waren. Treub verklaarde dan ook alleen voor
zichzelf te spreken. Hij behoorde tot hen, die 't meest gefundeerd de aangeboden ontwerpen bespraken. En hoewel hij in
vele opzichten een afwijkend standpunt innam, doordien hij niet
consequent vasthield aan het verzekeringsprincipe, stak zijn
houding gunstig uit boven die van vele zijner partijgenooten.
Allereerst keerde hij zich tegen hen, die meenen, dat de arbeiders niet bij kunnen dragen in de premiekosten der ouderdomsverzekering. Waarom kunnen ze dat dan wel voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering? zoo vraagt hij. De opmerking, dat het
immers heelemaal niet zeker is, dat een arbeider oud wordt en
dus zal genieten van de vruchten van zijn gestorte premies, legt
hij naast zich neer met de verklaring, dat dit een eigenaardigheid is van alle verzekeringen. Hen, die meenden, dat de werkgevers geen belang bij een ouderdomsverzekering hebben en dus
niet behoeven bij te dragen in de premiekosten, bestrijdt hij door
er op te wijzen, dat veel werkgevers wel degeUjk een voordeel
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gezien hebben in een ouderdomsvoorziening, getuige de talrijke
vrijwillig door hen op dit gebied getroffen maatregelen. Zoowel
een moreel als een economisch motief geldt voor de werkgevers.
Zij dienen voor hun personeel te zorgen ook wanneer het oud
geworden is. Daarnaast geldt het argument, dat het in veel
gevallen voordeeliger uitkomt om, wanneer de arbeider nog in
de kracht van zijn leven is, een regeling te maken, waarbij
geregeld betaald wordt, dan om, wanneer dat niet gebeurt, in
geval van ouderdom uit liefdadigheid te moeten bijspringen.
De aanspraak tegenover den Staat als drager der gemeenschap achtte Treub niet te bestaan. Volgens hem heeft in de
bestaande maatschappij hij die werkt alleen een aanspraak op
loon tegenover dengene in wiens dienst hij heeft gearbeid, met
wien hij heeft gecontracteerd. Wel leidde Treub, zooals we hiervoor zagen, uit de medeverantwoordeUjkheid van de Staat voor
de slechte toestanden af een bijdrage van de Staat in de kosten
der verzekering, naast de bijdrage van den patroon. Alleen leidde
hij deze verantwoordelijkheid niet af uit het verrichten van
diensten voor de gemeenschap, maar uit zijn opvatting van de
staatstaak. 110) Voorts noemde Treub nog als bezwaar van
staatspensioen, dat men, omdat men toch een uitkeering krijgt,
zich niet zal inspannen om die door eigen krachtsinspanning
overbodig te maken.
Talma wees het staatspensioen af door zijn stelsel van ververplichte verzekering te verdedigen en er tegenover te stellen.
Daarbij was voor hem weer uitgangspunt de rechtsgrond
van de verplichte verzekering, die we bij de Ziektewet hebben
leeren kennen. Reeds in 1900 had hij in „Patrimonium" geschreven te gelooven, „dat de arbeid het normale middel is, waardoor
het brood komt tot het gezin, en dat daarom iedere voorziening
in nood, zooveel mogelijk verband moet houden met het arbeidersleven". Reeds toen schreef Talma als zijn meening neer, dat
het vraagstuk slechts op ta lossen valt langs de weg der verplichte verzekering van den arbeider, terwijl armenzorg er moet
zijn om leemten aan te vullen.iii)
In overeenstemming hiermede sprak Patrimonium's verkiezingsprogram van 1901 er van, dat de arbeider, die niet meer
werken kan, door verplichte verzekering dient geholpen te
worden. En waar een verplichte ouderdomsverzekering binnen
afzienbare tijd zal stuiten op overwegende financieele bezwaren,
achtte het program het wenscheUjk, dat de Staat niet alleen bij
de wet tot verzekering verplichten zou, maar ook door geldelijke
steun die mogelijk zou maken,ii2) Een bijdrage van de Staat
om de regeling op gang te brengen achtte Talma op haar plaats.
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Reeds in 1901 verklaarde hij dan ook als toelichting op bovengenoemd programma, dat door de wetteloosheid, die op het
terrein van de arbeid jarenlang heerschte, de regeling zoo werd,
dat er voor lange jaren geen denken aan is den ouden arbeider
recht op pensioen te verzekeren krachtens eigen bijdragen der
nijverheid. Ter goedmaking van dit verzuim achtte Talma het
daarom de plicht der Overheid financieel bij te springen en de
begeerde en noodige regeling in werking te brengen. Aan dat
toekennen van een staatsbijdrage heeft Talma vastgehouden,
hoewel hij in het algemeen het verzekeringsprincipe zoo zuiver
mogeUjk wilde handhaven. Daarom stelde hij in zijn ontwerp
voor, dat de Staat gedurende 75 jaren een bedrag van 10 millioen
gulden per jaar zou bijdragen in de kosten der verzekering. Dat
bedrag beschouwde hij als een inkoopsom voor het thans levende
geslacht, dat anders niet de vruchten van de verzekering zou
kunnen plukken.
De grond voor staatspensioen meende Talma alleen te kunnen vinden in het gebrek. Ook de arme patroon en niet alleen
de arme arbeider diende daardoor geholpen te worden. ii3) De
opstellers van de Nota-De Savomin Lohman-Van Idsinga gaven
blijkt Talma's standpunt niet ten volle te begrijpen. Immers, zij
stelden de vraag of de onderhoudsplicht niet behoort te komen
ten bate van allen, die in gelijke omstandigheden verkeeren en
derhalve ook niet gedragen behoort te worden door allen. Zij
waren van meening, dat de verplichting tot hulp op de maatschappij in haar geheel rusten moest en daarom uit de algemeene kas moest bekostigd worden. Ook zij dus meenden, dat,
wanneer de arbeiders door ouderdom of andere gebreken tot
armoede vervielen, de armenzorg de aangewezen weg was. Principieel verschil valt er dan niet te bespeuren met de verdediging
van het staatspensioen als een zorg voor arme menschen. Voor
Talma was er echter alles aan gelegen, die armenzorg onnoodig
te maken, om den arbeiders de vernedering van 't de hand
moeten ophouden te besparen, door hun arbeid ook te doen
strekken voor hun levensonderhoud in tijden, waarin werken
onmogeUjk zou zijn. Zooals de arbeider 6 dagen werkt en 1 dag
rust, maar dan toch leeft van de arbeid op de andere 6 dagen
verricht, zoo meende hij, dat de arbeider, die b.v. tot zijn 70ste
jaar gewerkt had, de rest van zijn leven moest kunnen bestaan
van de door zijn arbeid verkregen inkomsten, die gedeelteUjk
gereserveerd waren voor de tijd, waarin zij noodig zouden zijn.
Aldus de verzekering beschouwend als de reserveering van 't
loon voor een bepaald doel, wees Talma het staatspensioen
principieel van de hand.
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Daarnevens wees hij er op, dat de invaliditeitsverzekering
primair was, In Duitschland overtrof het aantal toegekende
invaliditeitsrenten vele malen dat der ouderdomsrenten. Ouderdom was voor Talma een bepaalde vorm van invaliditeit, die op
70-jarige leeftijd intrad. Het verschil tusschen invaliditeit en
ouderdom was slechts een verschil in bewijslast: werd men
invalide, dan diende men dat te bewijzen, wilde men rente ontvangen. Bereikte men echter de 70-jarige leeftijd, dan werd door
de daarvoor in aanmerking komende verzekerden automatisch de
rente verkregen. Daarom hield Talma ook vast aan de combinatie
van ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. Daarom verzette
hij zich tegen een verlaging van de leeftijd, waarop het ouderdomspensioen zou ingaan. Immers, van die verlaging zou het
gevolg zijn, dat speciaal op het platteland de arbeiders al in
't genot van pensioen gesteld werden, terwijl ze nog goed in
staat waren te werken. Zoodoende zou een ongewenschte aanbieding van goedkoope arbeidskrachten met alle gevolgen daarvan voor het loonpeil kunnen ontstaan. Mochten de arbeiders
uit de steden vóór hun 70ste jaar niet meer tot werken in staat
zijn, dan zouden ze recht hebben op een invaliditeitsrente.n*)
Met de opzet van zijn wet als verzekeringsontwerp was de
door Talma in art. 357 neergeschreven bepaling niet in strijd,
hoewel daardoor aan bepaalde personen, die de leeftijd van 70
jaar hadden bereikt, terstond een kostelooze rente zou kunnen^
worden toegekend. Wilden deze personen daarvoor in aanmerking komen, dan dienden zij daartoe aannemelijk te maken, dat
zij in het tijdvak van 10 jaren, dat onmiddellijk voorafging aan
het in werking treden van het betreffende artikel of aan de
vervulling van hun 70ste levensjaar, tezamen gedurende ten
minste 156 weken in de termen van verzekeringsplicht zouden
zijn gevallen, indien de verzekering bij de aanvang van dat tijdvak
reeds ingevoerd was. Het zou onbilUjk geweest zijn de hier
bedoelde personen buiten de uitkeering geplaatst te laten.
Immers niet hun schuld was het, dat de verzekering niet eerder
in werking was getreden. De Staat had zorg moeten dragen voor
het invoeren van een passende regeling. Hij was tot nog toe zijn
verantwoordelijkheid in deze niet nagekomen. Het ging derhalve
niet op om onschuldigen voor dat verzuim te doen boeten.iis)
Aanvankelijk bepaalde artikel 394, lid 2, van het ontwerp,
dat 3 jaren na de inwerkingtreding van artikel 357 de artikelen
der wet, die dan nog niet in werking waren, van rechtswege
zouden ingevoerd worden. De termijn van volledig in werking
treden van de wet, werd dus afhankelijk gemaakt van de datum
van invoering van artikel 357, zonder dat die datum in de wet
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werd vastgelegd. Een amendement-Ditys beoogde nu die datum
in de wet te fixeeren door te bepalen, dat artikel 357 in werking
zou treden binnen 6 maanden na de dag van afkondiging van de
wet. Een amendement van rechts met soortgelijke inhoud was
reeds voor indienen gereed. Doordat Duys echter hetzelfde bedoelde bleef de indiening achterwege. Talma nam het amendement over, daar het volkomen in overeenstemming was met zijn
plannen. Reeds bij de behandeling met de Commissie van Voorbereiding had hij verklaard, dat de later in het amendement-Dwj/s
belichaamde gedachte hem sjanpathiek was, omdat het inderdaad
hard zou zijn voor de personen, die in de termen van uitkeering
zouden vallen, om leeg uit te gaan op de enkele grond, dat de
wet, schoon aangenomen, nog niet in werking kon treden.ii6)
Door de overneming van dit amendement meende Talma zijn
opvolger te kunnen binden aan de uitvoering der wet. Goeman
Borgesius voelde dit aan. Vandaar zijn felle en antipathieke rede
onmiddellijk nadat Talma gesproken had.n'^) De plannen der
liberale concentratie voor de verkiezingen van 1913 werden
gedwarsboomd. Directe invoering van een rente kon geen
verkiezingsleus meer zijn, omdat Talma terstond reeds iets voor
de oude arbeiders gedaan had.
Niet allen, ook niet alle aanhangers van de regeeringspartijen, konden zich met de overname van het amendement vereenigen. Men meende, dat het hier een vorm van staatspensioen
betrof, en dan nog wel, zooals het Verslag der Eerste Kamer
over de Invaliditeitswet verklaarde, in de slechtste zin, omdat het
al of niet toekennen van een uitkeering hier niet verbonden was
met een onderzoek naar behoeftigheid of nood, maar alleen met
het onderzoek naar de vraag of men gedurende zekere tijd arbeider was geweest. De hier aan het woord zijnde leden gaven blijkbaar dus de voorkeur aan een staatspensioen voor behoeftigen,
een verkapte armenzorg dus. In de Memorie van Antwoord zette
de Minister nogmaals de voordeelen van het am^endement-Duys
uiteen, waartegen geen enkel bezwaar bestond, toen de Regeering
overtuigd was in 6 maanden gereed te kunnen komen met de
voorbereidende maatregelen voor de inwerkingtreding van
artikel 369 en in 3^2 jaar met de voorbereiding van de geheele
wet. Andermaal wees Talma er op, dat deze bijdrage van de
Staat te beschouwen is als een inkoopsom van 't toen levend
geslacht. 118) Daardoor kon de premie voor alle verzekerden
gelijk worden gesteld, met natuurlijk de noodige variaties, als
gevolg van verschil in loon en leeftijd. En „zoo is 't", volgens
Talma, „gekomen, dat eigenlijk in de wet is gekomen niet iets,
wat er niet in stond, omtrent de uitkeering aan 70-jarigen,
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want dat heeft er altijd ingestaan, ook niet iets, wat door mij
was toegegeven, waartoe ik eerst het voornemen niet had, want
ik was het al van plan, maar dat de Tweede Kamer gezegd
heeft: wij vinden het beter den datum van inwerkingtreding toch
maar in de wet te zetten, en daar had ik vrede mee".ii9j
Met het verzekeringskarakter was niet in strijd de betaling
van de administratiekosten der verzekering door de Staat.
Immers de mogeUjkheid om zich ergens anders te verzekeren
ontbrak, In opzet droeg de regeling een monopoUsch karakter,
Vandaar, dat de monopoliehouder zich met de hier bedoelde
onkosten belastte. Hierin kwam ook het verschil met een
gewone privaatrechtelijke verzekeringsmaatschappij uit. Het
was hier niet in de eerste plaats te doen om winst te maken,
maar om een regeling op gang te brengen en in werking te
houden, die van groot nut geacht werd voor een zeer groot deel
der staatsburgers. Een afdoende regeling was in het belang
van de Staat zelf, maar was tot nu toe achterwege gebleven,
Als vergoeding voor dit verzuim waren deze uitgaven zeer zeker
gerechtvaardigd.
Met hand en tand heeft Talma zich verzet tegen allerlei
pogingen om inbreuk te maken op het verzekeringskarakter van
zijn ontwerp,
Treub's plannen van een eenheidsrente, onafhankelijk van
het aantal gestorte premies, stuitten hierop af, „Een invaliditeitsverzekering, 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 bedeeUng
als invalide", aldus raZma.120) Daarom hoe eerder men met het
betalen der premies begon, en hoe regelmatig men het deed, des
te hooger werd de rente. De arbeider had dus belang bij een
regelmatige betaling. Om het verzekeringskarakter te doen uitkomen moest eerst een bepaald aantal premies — volgens het
ontwerp 1248 — in rekening gebracht kunnen worden, wilde
men op 70-jarige leeftijd recht hebben op een ouderdomsrente.
De pogingen van Duys om bij alle renten een toeslag van
ƒ 50,— door de Staat te doen betalen leden schipbreuk door
Talma's vasthouden aan zijn stelsel.
Evenzoo diens plan om de Staat voor de lage loonen de
premie te doen betalen. Een amendement-AaZ&erse beoogde den
werkgever een grooter bijdrage in de premiekosten te doen
betalen, naar gelang het loon lager was. De bedoeling van hem
hierbij was om reeds terstond die regeling in te voeren, die op
grond van economische redeneeringen toch na eenige jaren tot
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stand zou komen. Het betrof hier dus een practische, niet een
principieele kwestie. Als zoodanig voelde ook Talma het aan.
Naar zijn meening was het hetzelfde op wien in de wet het
betalen en dragen van de premie werd gelegd en of in de wet
wordt gezegd, dat de werkgevers de geheele premie mogen
afhouden, de helft of niets. 121) Het eenige bezwaar, dat Talma
had tegen Aalberse's amendement, was een te ver gaande differentieering, die tot allerlei moeiUjkheden aanleiding zou kunnen
geven. Het door de Staat laten betalen van de premies voor de
arbeiders met lage loonen, achtte Talma het stellen van een
premie op die lage loonen, die immers zeer dikwijls uit economisch oogpunt niet noodig waren.
Het verzekeringsprincipe deed Talma zich ook verzetten
tegen het amendement-Goemon Borgesius, door Tydeman verdedigd, dat op artikel 357 werd ingediend. Het luidde als volgt:
„Hij, die bij het inwerkingtreden van dit artikel den leeftijd van
70 jaar heeft bereikt of overschreden, heeft recht op een rente,
indien hij blijkt van goed levensgedrag te zijn en aannemelijk
maakt, dat hij in zoodanige omstandigheden verkeert, dat hij
zonder die rente niet in het onderhoud van zich en zijn gezin kan
voorzien,"i22) Naast de eisch van honorabiliteit werd dus de
eisch van behoefte gesteld. Eerlijk was de verdediger in zijn
verklaring, dat het amendement bedoeld was als een rudiment
van het uitkeeringselement in de algemeene ouderdomsvoorziening, die de dwangverzekering overbodig moest maken,
Steeds weer trachtte men door allerlei, vaak geïmproviseerde voorstellen, het ingediende ontwerp te denatureeren. Dat
men daarbij vaak in herhalingen viel deed blijkbaar niet ter zake.
Andere wenschen werden door Talma afgewezen, niet op
grond van principieele overwegingen, maar uit financieele noodzaak.
Het ontwerp bevatte niet een uitkeering voor de weduwe
van een verzekerden arbeider, in tegenstelling met de ontwerpen
van 1905 en 1907. In plaats daarvan kwam een weezenrente.
Hierdoor meende Talma de vrouwen te kunnen helpen, die onverzorgd achterbleven met jonge kinderen. Immers, hij stelde voor
om aan de gezamenUjke achtergebleven kinderen, totdat de jongste dertien jaar zou zijn geworden, een bepaalde uitkeering te
doen toekomen. Daarnaast een weduwenrente in te voeren, zou
een verhooging van premie ten gevolge moeten hebben, die Talma
niet verantwoord achtte. Maar wel verklaarde hij, dat, wanneer
er ooit kwestie van zou zijn om de benefits van het ontwerp uit te
breiden, in de eerste plaats in aanmerking komt te overwegen de
uitbreiding van de weduwenrente.123)
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Het kostenbezwaar deed Talma vasthouden aan de eenmaal
aanvaarde definitie van invaliditeit. Artikel 60 van het ontwerp
bepaalde, dat hij invalide is, die ten gevolge van ziekten of gebreken buiten staat is om met arbeid, die voor zijn krachten en
bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn opleiding en
vroegere bezigheid hem in bilUjkheid kan worden opgedragen in
de gemeente, waar hij arbeid verricht of in een naburige soortgelijke gemeente een derde te verdienen van hetgeen lichamelijk
en geesteUjk gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding in die gemeente met arbeid gewoonlijk verdienen, Deze eisch om een derde van het gewone bedrag niet te
kunnen verdienen was inderdaad hard. Vooral voor arbeiders ten
plattelande. Men moest daar wel volkomen invalide zijn, wilde
men in aanmerking komen voor een invaliditeitsrente. Een
amendement-Duys, verdedigd ook door Goeman Borgesius, De
Klerk en Teenstra, wilde die „een derde" door „de helft" vervangen zien. Financieele noodzaak deed Talma echter vasthouden
aan het oorspronkelijk voorgestelde. 12*) De berekeningen van
Prof.Kluyver zouden bij verandering geen van alle meer kloppen,
„Alle amendementen, die de wet duurder maken dan mijn berekeningen toelaten, zal ik recuseeren, omdat ik niet weet waar
vandaan ik het geld zal moeten halen," Daarmee stond voor
Talma de zaak vast,
Uitgeweid zou nog kunnen worden over de risico-overdracht,
die ten slotte mogeUjk gemaakt werd voor de bestaande fondsen,
Veel ware er nog te zeggen van de financiering van de uitkeeringen en de voor- en nadeelen van het aanvaarde kapitaaldekkingsstelsel, Grenoeg is echter vermeld om het karakter van
het ontwerp te kunnen bepalen. Dat was voor alles een verzekering sontwerp. Daarbij gaf Talma slechts een minimum. Het
aangebodene was zeer zeker voor uitbreiding vatbaar. De kleine
zelfstandigen wachten nog steeds op een afdoende regeling.
Vooral in de aanvang van de invaliditeitsverzekering, toen artikel
369 (artikel 357 van het ontwerp) het eenige in werking zijnde
artikel was, voelden dezen het als een onbillijkheid aan, dat diegenen, die maar aan konden toonen, dat ze gedurende de laatste
tien jaren in loondienst hadden gewerkt, een gratis uitkeering
kregen. Te meer was dit het geval, omdat men niet nauwgezet
naging of aan deze vereischten wel werd voldaan. Zoodoende
overtrof het aantal uit te keeren renten verre dat, waarop men
gerekend had.
De oorlogsjaren brachten ook verandering. De aanvankelijk
gedachte uitkeeringen pasten niet in een veel duurder geworden
tijd. Herziening was noodzakelijk.
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Maar bij alle herziening zal vastgehouden moeten worden
aan de kerngedachte van Talma's ontwerp. Verheugend was het,
dat de te Geneve van 8—30 Juni 1933 gehouden 17e Internationale Arbeidsconferentie beslist koos voor de verplichte verzekering, aldus dat stelsel om de zekerheid, die het gaf, verkiezend
boven het stelsel van staatspensionneering.
Beoogt men verheffing van de arbeidende stand, dan behoort men hem zelfstandig te maken, ook in zijn inkomsten in
tijden, waarin men tot werken niet meer in staat is. Dan blijft
waar het door Talma in de Eerste Kamer gesprokene, aan het
eind van de behandeling van de verzekeringsontwerpen, dat „de
verzekering, welke hier in het leven geroepen wordt, zal blijken
te zijn een kracht voor de welvaart van het volk, die daarom
van zooveel beteekenis is, omdat zij den arbeidenden stand,
waarvan het leven vaak zoo moeilijk en zwaar is, juist op dat
oogenblik tegemoet komt, waarop de omstandigheden, die de
arbeiders niet in hun macht hebben en die zij niet kunnen
bezweren, hun bestaan als zelfstandige burgers zouden gaan
bedreigen".i25)
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HOOFDSTUK V.
SLOTBESCHOUWINGEN.
Na het overzicht van Talma's arbeid op sociaal terrein in
de voorgaande hoofdstukken, past het om nogmaals de opmerking van den Hoefijzercorrespondent van het „Handelsblad", bij
Talma's sterven geuit, te bezien. Heeft Talma inderdaad zijn
talent het meest doen uitkomen niet als Minister van Arbeid,
maar als Minister van Landbouw?
Wanneer we de ChristeUjk-sociale beweg^g in Nederland
vergeUjken met soortgelijke bewegingen in Engeland en Duitschland, dan kan niet ontkend worden, dat die in Nederland wel
het meeste bereikt heeft. Dat dit zoo is, is niet in de laatste
plaats aan Talma te danken.
Hoewel hij zich in vele opzichten nauw aansloot bij genoemde stroomingen, week hij toch op cardinale punten van de
door deze richtingen voorgestane beginselen af. Ondanks zijn
diepgaande studie van en groote bewondering voor de idealen
van Maurice en Kingsley, handhaafde Talma een zelfstandige
positie. Van zijn nauwe verwantschap met deze beide Engelsche
strijders voor sociale gerechtigheid, getuigt Talma in een aan
De Savomin Lohman gerichte brief, door Van Malsen in zijn
geschrift over Lohman gepubliceerd,
De Engelsche Christen-socialisten, die na de mislukking der
beweging der Chartisten, groote invloed in arbeiderskringen
verkregen, zochten aanvankehjk door de oprichting van productieve coöperaties de arbeiders te ontrukken aan de toestand van
verarming en ellende, waarin zij door een ongebreidelde concurrentie geraakt weiren. Speciaal in het kleermakersbedrijf waren
daar de toestanden buitengewoon slecht. Een bedrijf sondememer
gunde het werk aan hem, die 't minst daarvoor vroeg. Hij, die
de gunning kreeg, besteedde vaak op zijn beurt ook weer het
werk uit aan den laagstbiedende. Zeer lage loonen waren daarvan
dan ook het onvermijdeUjk gevolg.
Deze speciaal Engelsche toestanden brachten daar de
Christen-socialisten er toe om de arbeiders door middel van
samenwerking bij de productie te doen ontkomen aan deze
moordende concurrentie. Uit de Engelsche omstandigheden is
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dus deze voorkeur voor de productieve coöperatie te verklaren,
De mislukking van dit plan in zijn uitvoering bracht duidelijk
aan de dag, dat de ondernemersf imctie als zoodanig niet licht te
onderschatten is.
Na deze mislukking zochten de Christen-socialisten in Engeland hun kracht voornamelijk in hun pogen om de arbeidersklasse geestelijk op hooger peil te brengen. Na 1854 lag hun
voornaamste werkzaamheid in „The Working Men's College",
bedoeld als instelling tot zedelijke verheffing van den arbeider
door het geven van politiek en sociaal onderwijs.
Daarnaast werkten de Christen-socialisten mede aan de
bloei der Engelsche vakvereenigingen. Aan de strijd om wetteUjke erkenning van de trade-unions namen zij actief deel. Ook de
coöperatieve beweging in haar geheel ondervond hun sjmipathie
en steun.
Bekend is ook de verdediging van het arbeiderskiesrecht
door Maurice in 1865, toen van een uitbreiding van het kiesrecht
sprake was. Dat arbeiderskiesrecht, te bereiken door een verlaging van de census, verdedigde hij in zijn werkje: „The Workman and the BVanchise, chapters from English History on the
representation and education of the People".
Als algemeene karaktertrek van de Engelsche Christensocialisten-beweging kan wel deze genoemd worden, dat men er
de nadruk legde op het zelfdoen. Door productieve coöperatie
eerst, later door verheffing van het ontwikkelingspeil moesten
de arbeiders zich trachten te ontworstelen aan hun vervallen
toestand. Vakbeweging, verbruikscoöperatie en uitbreiding van
kiesrecht werden gaarne als hulpmiddelen aanvaard.
De ChristeUjk-sociale beweging in Duitschland daarentegen
was van andere inslag, mede een gevolg der andere omstandigheden, van het andere karakter aan het Duitsche volk eigen. In
Engeland verwachtte men in Christehjk-sociale kring niet veel
van sociale wetgeving. In een zedehjke wedergeboorte der maatschappij zag men alle heil.
In Duitschland hechtte men veel meer aan een goede organisatie. Een politiek karakter droeg de beweging er. Van ingrijpen van staatswege was men in geenen deele afkeerig. Ja, zelfs
werden staatssocialistische tendenzen aangetroffen,
Een van de voorloopers van de ChristeUjk-sociale beweging
in Duitschland, Wichem, had alle nadruk gelegd op de Innere
Mission. Door liefdadigheid en sociaal werk dacht hij veel te
kunnen bereiken. Een oplossing van de vele vragen gaf dit echter
niet; slechts de enkeling, niet de massa verkreeg door deze
„Innere Mission" hulp.
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De andere voorlooper, Huber, was eveneens van meening,
dat slechts door associatie de toestand der arbeidersklasse kon
verbeterd worden.
Wichem noch Huber heeft veel bereikt. Tegenover de steeds
groeiende beweging der sociaal-democratie konden ze niet voldoende tegenwicht bieden.
Met Todt en Stoecker werd dat anders. Ingrijpen van de
Staat werd gevraagd. De Innere-Missionsgedachte stelde men
niet meer op de voorgrond. De Kerk werd tot ingrijpen aangespoord. Een gedetailleerd program stelde men op. Door
Stoecker werd in 1878 een ChristeUjk-sociale arbeiderspartij
opgericht. Een Evangelisch sociaal congres en een vrije
kerkeUjke conferentie werden belegd. De Evangelische
arbeidersvereenigingen vonden zijn steun. Voornamelijk de
sociaal-democratie bestreed Stoecker. Zijn program moest een
tegenwicht vormen tegen dat der sociaal-democraten. Ten
gevolge hiervan werd zijn beweging voornamelijk een staatkundige, en zijn program een politiek program. En zoo verzeilde hij
ook in staatssocialistische wateren. Gedeeltelijk was dit te verklaren uit het Duitsche volkskarakter. Leiding van hoogerhand,
krachtig gezag van de Staat, staatshulp, staatssocialisme, pasten
bij de Duitsche volksaard. In overeenstemming hiermede kon
de liberale leer der klassieke school, welke speciaal in Engeland
voedingsbodem vond, in Duitschland niet tot een machtige
beweging uitgroeien,
Zoo komt het onderscheiden volkskarakter uit in de verschillende politieke en sociale wenschen en in het optreden op
maatschappeUjk terrein. In de onderscheiden opbouw der sociale
verzekeringen b,v. openbaarde zich eveneens de verschillende
aard: had men in Engeland voomamehjk de friendly societies
voor de ziekteverzekering, in Duitschland werd van staatswege
een ziekteverzekering in het leven geroepen. Aldus zijn in ieder
land de verschillende verschijnselen, ook op sociaal terrein, mee
te verklaren uit de algemeene volksaard, welke, historisch gegroeid, van invloed is op tal van bewegingen. Voortbouw moet
aansluiten bij de aanwezige grondslag. Een historische basis
moet aanwezig zijn, wil nieuw aangevatte arbeid slagen. Slechts
die hervormingen, die aansluiten bij het volkskarakter, kunnen
bUjvend zijn.
Daarom ook droeg Talma's arbeid een ander karakter, was
zijn streven anders dan dat van zijn geestverwanten in de naburige landen. Hij heeft het begrepen, dat het niet aanging om
zonder meer het door Maurice en Kingsley eenerzijds of door
Stoecker anderzijds gepropageerde over te nemen. Daarvoor
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misten die bewegingen de aansluiting bij de Nederlandsche
toestanden,
Daarbenevens had Talma uit de fouten door deze bewegingen gemaakt, geleerd. Zoo deed de practijk der productieve coöperatie b.v. hem weinig enthousiast voor dit instituut zijn.
Toch valt er wel overeenstemming met de Duitsche zoowel
als met de Engelsche C!hristeUjk-sociale beweging te bespeuren,
Ook Talma was van meening, dat de ontwikkeling van de
arbeidende stand moest ter hand genomen worden. Vandaar zijn
oproep tot de meer ontwikkelden onder de bevolking om hulp in
deze,
De vakbeweging had zijn groote steun. De Engelsche practijk diende hem hierbij als voorbeeld. Coöperatie als middel om
verbruiksgoederen goedkooper aan te schaffen, had zijn volle
sympathie. De verheldering van denkbeelden op dit gebied is
aan hem te danken. De verschillende onjuiste gedachten, die
men in ChristeUjke kring daarover gevormd had, heeft Tdlma
weten te doen verdwijnen.
Evenals de Duitsche geestverwanten was Talma geenszins
afkeerig van staatsingrijpen. Zijn loopbaan als Minister legt
daar voldoende getuigenis van af. In zoover week hij echter af
van Stoecker, dat hij staatsingrijpen slechts als noodzaak, niet
als ideaal wilde toelaten. Zijn getuigenissen over de staatstaak
zijn overtuigend genoeg om vast te houden aan de stelling, dat
het staatssocialisme Talma vreemd was. Zijn uitspraak, dat de
taak van de Staat het in kaart brengen van een door een ander
ontdekt terrein was, zijn meening, dat staatsingrijpen voor
iedere stap door de Overheid gedaan, moet worden gerechtvaardigd, zijn wel voldoende bewijzen van Talma's afwijzend standpunt. Dat zijn practijk hiermede overeenstemde laat geen twijfel,
gezien het doel, waarmede hij de verschiUende, oogenschijnlijk
staatssocialistische, bepalingen maakte,
Naast het in Engeland op de voorgrond staande „zelfdoen"
en de in Duitschland gepropageerde „staatshulp" stelde Tdlma
de staatshulp om het zelfdoen te bevorderen. Een machtig pogen
daartoe was zijn Radenwet, Inderdaad riep de Staat de Raden
van Arbeid in het leven. Maar met de bedoeling om aan de
beide bij het arbeidsproces betrokken partijen een groote taak
toe te vertrouwen, om aan hen hun eigen zaken zooveel mogeUjk
ter regeling over te laten. Ook verschillende andere colleges
hadden dezelfde bedoeling. Het „de staat moet het doen" was
dan ook niet één van Talma's idealen. Juist de zelfstandigheid
en onafhankelijkheid van de arbeidende stand wilde hij zooveel
mogeUjk bevorderen.
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Een belangrijk middel hiertoe achtte Talma de arbeidersbeweging, Daarom legde hij ook niet allereerst, zooals de
Engelsche Christen-socialisten, de nadruk op de zedelijke verheffing der arbeiders. Veel meer sloot hij zich in dit opzicht aan
bij Stoecker en Todt. Een hechte organisatie streefde hij na.
Van niet te onderschatten waardij is hiervoor zijn arbeid geweest. Zijn optreden heeft krachtig meegewerkt tot het optrekken der Christen-arbeiders onder eigen banier. Niet alleen wist
Talma het conservatisme in Patrimonium te overwinnen, maar
ook de weg vrij te maken tot de ontwikkeling der vakorganisatie.
Daarnaast bracht hij de arbeiders in nauwe aanraking met
het staatkundig leven. Niet alleen persoonlijk, door als Kamerlid en Minister speciaal voor de arbeidende stand het pleit te
voeren, maar ook door te trachten hun meer invloed op de gang
van zaken te geven door uitbreiding van het kiesrecht, door het
contact zoeken met de politieke partijen, door het uitoefenen
van invloed in de kiesvereenigingen. Talma was een goede verbindingsschakel tusschen de sociale en de staatkundige organisaties. Ondanks zijn nauwe verbondenheid met beide, heeft hg
steeds een vermenging van die twee ongeUjksoortige bewegingen
weten te voorkomen. Hij had oog voor de grenzen der verschillende terreinen. Een arbeidersvereeniging moest geen kiesvereeniging worden. Een sociale beweging mocht niet ten doel
hebben de behartiging der belangen van een bepaald kerkgenootschap, Een gevaar zag hij hierin voor arbeidersvereeniging en
kerkgenootschap beide.
Toch hechtte hg zeer aan de waarde van de godsdienst.
Hierin lag voor hem een reden om werkliedenvereenigingen,
waarin alleen Christenen vereenigd waren, te propageeren. De
eenige mogeUjkheid om iets te bereiken was voor hem een afzonderlijke organisatie, die dan wel weer door federatieve samenwerking met andere werkliedenvereenigingen op kon komen
voor de belangen aan alle arbeiders gemeen. Van samenwerking
was Talma dan ook geenszins afkeerig. Maar desalniettemin
was hij ten zeerste overtuigd van de scheiding, die tusschen
Christen en niet-Christen loopt. Samenwerking waar mogeUjk,
maar daarnaast het zoeken van zijn kracht in het isolement was
een der kenmerken van Talma's optreden.
Het goede bij zijn tegenstanders wist Talma op de juiste
waarde te schatten. Een samenwerken, waar mogeUjk, in het
parlement aanvaardde hij gaarne. Zoo met Drucker, met Duys.
Zijn bedanken bij het einde van de debatten over de Invaliditeitswet voor de hulp door Duys geboden was oprecht gemeend.
In tegenstelling tot de vertegenwoordigers der stroomingen
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in Duitschland en EIngeland had Talma gelegenheid om als
Minister een werkzaam aandeel te nemen in het ontwerpen van
wetten en om zoodoende het vroeger door hem gepropageerde
in daden om te zetten. Nu kwam het er op aan om te bewijzen,
dat de ideeën, levend in ChristeUjk-sociale kring, ook voor verwerkeUjking vatbaar waren. Dit was verreweg het moeiUjkste
gedeelte van zijn taak, inzonderheid omdat hij hierbij zeer veel
tegenstand ondervond. Door zijn hartkwaal reageerde hij vaak
te heftig op de gevoerde oppositie. Aan medewerking ontbrak
het hem maar al te dikwijls. Dit kwam ook, doordat de vorm,
waarin hij zijn wetsontwerpen goot, vaak aan critiek onderhevig
was. Velen waren het met het te bereiken doel wel eens, maar
wilden het zoo mogeUjk langs, naar men zeide, de weg der bescherming, niet der regeling verkrijgen, Talma aanvaardde dit
niet als een tegenstelling. Beschuldigingen van staatssocialisme
legde hij naast zich neer, omdat hij er van overtuigd was, dat
zijn eenige doel was de vrijmaking van de arbeidende stand,
waarbij hij gaarne van staatshulp gebruik maakte, niet om die
zoo ver mogeUjk, maar zoo ver noodig aan te wenden. De gave
in de staatsorganisatie geschonken, meende Talma niet ongebruikt te mogen laten.
Dat hij ook zijn fouten heeft gehad, wie zal het durven ontkennen ? Misschien toonde hij weleens wat te weinig soepelheid,
Aan de andere kant kan toch ook niet worden ontkend, dat hij
inzonderheid bij zijn verzekeringsontwerpen verregaande concessies deed, zoodanig, dat van de oorspronkeUjke opzet van de
Radenwet bitter weinig overbleef. Ook de regeling der ziekteverzekering veranderde zeer sterk van karakter. Ondanks alle
gevoerde obstructie bleef Talma toch aan. Niet voor niets had
hij verklaard, dat het de eerzucht van zijn leven was om iets
voor de arbeiders te bereiken op het gebied der sociale verzekering. Ondanks de felste, vaak persoonUjke aanvallen, bleef hij,
om tenminste een begin van wetteUjke regeling tot stand te
kunnen brengen. Dit is dan ook wel een der grootste verdiensten
van Talma geweest, dat hij de verzekeringsontwerpen tot stand
heeft weten te brengen. De volle nadruk valle hierbij op het
woord verzekering. Alle pogingen om dat karakter aan zijn ontwerpen te ontnemen, heeft hij tot het uiterste bestreden. Op
verschiUende punten gaf hij toe, mits slechts de aard van het
aan de orde zijnde ontwerp ongewijzigd bleef. Ook dit vasthouden aan het verzekeringsprincipe was een uitvloeisel van zijn
algemeene strijd voor zelfstandigheid van de arbeidende stand.
Niet alleen kon Talma geen principieel verschil ontdekken tusschen staatspensioen en armenzorg, maar tevens was hij van
200

«

meening, dat de afhankelijkheid der arbeiders van de staatsfinanciën bij invoering van staatspensioen groot was. Daartegenover gaf de verzekering een recht op grond van gestorte premies.
Zoodoende zou de arbeider ook vrij bUjven van de Staat.
Voor alles ging het Talma om het recht van den arbeider. -^
De toestand van afhankelijkheid, waarin een groot deel der
bevolking leefde, achtte Talma in strijd met de rechtsbeginselen.
Zijn groote strijd is geweest om het recht voor die verdrukte
V groep der bevolking weer te herstellen. En daarom is zijn werk
als Minister van Arbeid ook veel belangrijker dan dat als Minister van Landbouw. Zijn werk als Minister van Arbeid betrof
voomamehjk de arbeiders. Zij waren het, die om hulp vroegen. Zij
werden verdrukt. Door hun Ujden leed de gansche maatschappij
schade. Door hun uitbuiting dreigde het menscheUjke in hen
teloor te gaan. Talma was er van overtuigd, dat de mensch geen
machine is, en ook niet als zoodanig gebruikt mag worden. De
slavernij, in theorie afgeschaft, mocht niet in andere vorm terugkeeren. Ook niet door een ongebreidelde concurrentie ten koste
van de arbeiders. Daarom was een gehjkmaking van concurrentievoorwaarden, welke het veel omstreden patroonsverbod in het
ontwerp-Bakkerswet beoogde, een gebiedende eisch, wilde de
bescherming van de arbeiders effectief zijn.
Voor Talma was de arbeider nog iets meer dan een instrument, waardoor goederen geproduceerd konden worden. Hij was
voor hem nog iets meer dan een verkooper van zijn arbeidskracht tegen een bepaalde prijs, in de vorm van loon uitbetaald.
De bestaande verhoudingen maakten het vaak onmogeUjk, dat
de arbeiders hun plichten konden vervullen jegens gezin, maatschappij en kerk. Werken en nog eens werken, was het parool.
Tijd voor andere bezigheden bestond dikwijls niet. Daartegen
komt Talma op. Naast de plicht om te arbeiden heeft de werkman meerdere plichten, die evenmin verwaarloosd mogen worden. Hoe diep Talma ook overtuigd was van de waarde van de
arbeid, toch was voor hem die arbeid niet het een en het al. Als
dat zoo was geweest, dan was er geen bezwaar geweest tegen
samengaan met socialisten. Maar juist omdat TaZma de nadruk
legde op zedehjke factoren, daarom moest de arbeider vrijgemaakt worden van de knellende band van het alleen maar tijd
hebben voor de arbeid. Daarom nam hij maatregelen om overmatig lange arbeidsduur, om nachtarbeid, arbeid onder gevaarlijke omstandigheden tegen te gaan.
Ondanks het feit, dat voor Talma de daagsche arbeid niet het
hoogste was, is de waarde door hem hieraan gehecht toch groot,
juist hierom, omdat hij aan die arbeid inhoud gaf. Hij stelde den
201

arbeider een doel voor oogen: ware arbeid is dienst voor de
gemeenschap. Het is niet allereerst de bedoeling om geld te verdienen. Voorop staat het van nut zijn, het van waarde zijn voor
het geheel. Omdat de arbeid voor den arbeider de eenige mogeUjkheid is om in leven te bUjven, daarom moet die arbeid ook
voldoende zijn om het levensonderhoud voor zich en zijn gezin,
niet alleen in gezonde dagen, maar ook in tijden van invaliditeit,
mogeUjk te maken. Zoo werd de arbeid toch van de grootste
beteekenis, niet alleen die van vooraanstaanden in de maatschappij, maar ook het eenvoudige werk in stilte verricht. Het
arbeiden werd niet een minderwaardige functie van den mensch.
De arbeider werd opgeheven uit zijn dageUjksche sleur. Zijn oog
werd gericht op een hooger doel. Zijn arbeid kwam op een
hooger plan te liggen, doordat hij zich leerde zien als een deel
van het groote geheel. Het geheel is niets zonder de deelen. Ze
zijn op elkaar aangewezen. Zoo was de arbeid van den eenvoudigsten arbeider van waarde, omdat hij van belang was voor de
geheele gemeenschap, die niet bestaan kan zonder de arbeid ook
van de geringsten. En zoo kon ook de arbeider hulp en steun
verwachten van hoogerhand bij de moeiten, die hij in het
arbeidsleven had te overwinnen.
Als Minister was alle enghartige partijpolitiek Talma
vreemd. Niet om de belangen van de een of andere politieke
partij nam Talma zijn maatregelen. Louter en alleen het belang
van het land had hij zich als doel gesteld. ZedeUjk en stoffeUjk
zou enorme schade op de duur toegebracht worden aan het
landsbelang, wanneer de bestaande toestanden nog langer gehandhaafd zouden worden. Opheffing van de arbeidende stand
was een landsbelang van de eerste orde.
Het doorzetten van persoonlijke meeningen lag niet in
Talma's Ujn. Zijn weigering om zijn eigen opvatting over Zondagsrust door te voeren, was hiervan een bewijs.
Steeds had Talma oog voor het geheel. Een individualist
was hij zeer zeker niet. Het ging maar niet om hulp voor een
enkeling, hier en daar, maar om die groote schare, die groote
gemeenschap van arbeidenden, om hun stand als geheel, om het
geheele terrein van de arbeid. Vandaar maatregelen niet alleen
voor de arbeiders in het bakkersbedrijf, maar voor de geheele
bedrijfstak; daarom niet alleen voor de arbeiders in stuwadoorsondememingen, maar voor de ondernemingen zelf ook maatregelen getroffen. Primair was de bedoeling bij deze maatregelen
wel een bescherming van de arbeiders, maar direct vloeide
daaruit voort een zekere ordening van het bedrijf. Dat de Staat
deze maatregelen trof, mag geenszins als Talma's ideaal be202

schouwd worden. Juist wilde hij zooveel mogelijk aan de bij het
bedrijfsleven betrokkenen zelf ter regeling overlaten. Een van
de belangrijkste, door Talma op de voorgrond gestelde beginselen was dit, dat, wil een zaak goed geregeld worden, wil aansluiting bij de werkelijkheid verkregen worden, wil er levensvatbaarheid zijn, niet een regeling van hoogerhand moet
gebracht worden, maar zooveel mogeUjk de energie en zelfwerkzaamheid der maatschappelijke organen moeten geprikkeld worden. Met als eerste beginsel het herstellen van de rechtvaardigheid in het sociale leven, waaruit zijn strijd voor de vrijheid van
de arbeidende stand voortvloeide, was daarnevens het opkomen
voor de zelfwerkzaamheid van de maatschappij wel een van de
meest de aandacht vragende kenmerken van Talma's handelen.
Hij was als zoodanig zijn tijd ver vooruit. Als wegbereider voor
nieuwe gedachten van samenwerking en ordening neemt hij een
eereplaats in. Onbegrepen door zijn tijdgenooten, werd later de
ontwikkeling der maatschappehjke verschijnselen zoodanig, dat
bij velen het scepticisme ten opzichte van Talma's idealen verdwenen is. De door hem als een profeet geziene toekomst bleek
dichterbij, dan menigeen dacht. De ongebonden maatschappg
maakt plaats voor een toestand van volkomen gebondenheid,
waarbij in veel opzichten volgens de door Talma aangegeven
richtUjnen gehandeld wordt. En al mag de uitwerking der beginselen weleens verschillen — uitwerking dient immers anders te
zijn, naar gelang de omstandigheden veranderen — het uitgangspunt is vaak hetzelfde als dat, wat Talma deed ijveren voor
zijn Raden van Arbeid.
Aldus beschouwd is Talma's arbeid ook van waarde voor
onze tijd.
De drie begrippen, waarin samenvattend Talma's werk
kan omschreven worden, nameUjk: recht — vrijheid — arbeid —
kunnen ook thans nog als richtsnoer strekken bij aUe maatschappehjke arbeid.
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