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Tussen Troelstra en Kuyper
Het christelijk-sociale alternatief van A.S. Talma
“Het is mij overkomen dat ik de ene avond genoemd werd een socialist en
de andere avond een zwartgerokte slippendrager van het kapitalisme.”
Ds. Aritius Sybrandus Talma

Lammert de Hoop

Summary
In the early 1900s, the Reformed Protestant minister A.S. Talma emerged as
a pioneer paving the way for the Protestant Christian workers and as a Christian Socialist politician in the Anti-Revolutionary Party of Abraham Kuyper. He
shared a commitment with the socialists to the social rights of workers. Whereas
Troelstra, in addition to parliamentary work, also hoped for a revolutionary
swing, Talma opted for the modernisation of legislation and institutions. Talma’s
Christian Social alternative – somewhere between Kuyper and Troelstra – encountered resistance from social-conservative fellow Christians, also eventually
including Kuyper. Talma was the spiritual father of the Christian trade union,
represented by the CNV (the National Federation of Christian Trade Unions in
the Netherlands), and engineered the foundations of the Dutch social welfare
system, such as compulsory national insurance and the ﬁrst collective pension
schemes (1913), the forerunner of the Dutch Old Age Pension (AOW) instituted by
the social-democrat Willem Drees.
Samenvatting
De hervormde dominee A.S. Talma ontpopte zich rond 1900 als voortrekker van protestants-christelijke arbeiders en als christelijk-sociaal
politicus van de ARP van Abraham Kuyper. Met socialisten deelde hij
de inzet voor sociale rechten van arbeiders. Waar Troelstra naast het
parlementaire werk ook hoopte op een revolutionaire ommekeer, koos
Talma voor een modernisering van wetgeving en instituties. Talma’s
christelijk-sociale alternatief - tussen Kuyper en Troelstra - ondervond
weerstand van behoudende christelijke geestverwanten, waaronder uiteindelijk ook Kuyper. Talma is geestelijk vader van de christelijke vakorganisatie, vertegenwoordigd door het CNV, en bewerkstelligde fundamenten van het Nederlands sociaal stelsel, zoals verplichte sociale
verzekering en de eerste collectieve oudedagsvoorziening (1913), de voorloper van de AOW van Drees.
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Landarbeiders voor plaggenhut in Tietjerksteradeel.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1901 leed Piter Jelles Troelstra
een onverwachte nederlaag in zijn Friese thuisdistrict Tietjerksteradeel.
Daar waar hij bij de vorige verkiezingen zijn eerste kamerzetel veroverde,
verloor hij nu de stembusstrijd van Aritius Sybrandus Talma (1864-1916),
de kandidaat voor de Antirevolutionaire Partij (ARP). De hervormde predikant Talma was een rijzende ster in de partij van de gereformeerde
Abraham Kuyper. In Tietjerksteradeel stond Troelstra als ‘rode advocaat’
tegenover een minstens zo bevlogen ‘rode dominee’ met een achterban
in de christelijke arbeidersbond Patrimonium. Tietjerksteradeel gaf
Talma zijn entree in de Haagse politiek. Hij was naast Kuyper de antirevolutionaire specialist in sociale kwesties. Opponent Troelstra zou
de parlementaire oppositiebanken niet verlaten. Talma’s kamerlidmaatschap liep daarentegen uit op een turbulent ministerschap in het antirevolutionaire kabinet Heemskerk (1908-1913). Vooral zijn sociale verzekeringswetten veroorzaakten hoogoplopende commotie in de toenmalige
politieke verhoudingen. Op termijn legden ze een fundament voor het
hedendaags stelsel van zorg en sociale zekerheid.
Talma en Troelstra voerden strijd in de pionierstijd van de Nederlandse
sociale politiek. Een tijd waarin ongereguleerde arbeidsverhoudingen
ziekte en armoede in stand hielden. Waar kruisten de wegen van de rode
dominee en de rode advocaat elkaar? Dit artikel belicht Talma’s eigen
weg als arbeidersvoorman en christelijk-sociaal politicus naast beroemde tijdgenoten als Troelstra en Kuyper.1

1

Over Talma en zijn betekenis voor de totstandkoming van sociale politiek in Nederland, zie De rode dominee A.S. Talma (L. de Hoop; A. Bornebroek, Amsterdam, 2010).
Dit artikel schetst een portret van Talma in relatie tot Troelstra en Kuyper. We gaan
ervan uit dat de lezer elders is geïnformeerd over de levensloop van Troelstra.
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Sociale bewustwording
Troelstra (1860-1930) en Talma (1864-1916) zijn af komstig uit het beschermde milieu van de gegoede stedelijke burgerij. Beide hebben wortels in Friesland, zij het van verschillende aard. De Talma’s waren een
vermogende patriciërsfamilie met agrarisch grootgrondbezit in NoordFriesland. 2 Grootvader A.S. Talma senior was griﬃer van het kantongerecht in Dokkum. Een kenmerkend trekje van hogere-standscultuur in
de familie is de latinisering van Friese volksnamen: Aritius Sybrandus
is een verbastering van Reitse en Siebe. A.S. Talma jr. studeerde theologie aan de universiteit van Utrecht en werd predikant in de Hervormde
Kerk. Hij was aanhanger van de ‘ethische richting’: een gematigd orthodoxe stroming binnen de kerk in zijn tijd.
Evenals de pas afgestudeerde Piter Jelles Troelstra wordt ook de jonge
Talma zich bewust van de sociale tegenstellingen in zijn tijd tijdens zijn
eerste beroepsuitoefening. Bij Troelstra is dat de advocatenpraktijk in
Friesland waar hij partij kiest voor schrijnende sociale gevallen. Talma
is als jonge predikant op het Zuid-Hollandse platteland (Heinenoord,
1887-1891) geschokt door de armoede van landarbeiders en hun gezinnen. Als wijkpredikant in Vlissingen (1891) en Arnhem (1894) treft hem
ook het kwetsbare bestaan van industriearbeiders met extreme werktijden, slechte huisvesting en ongezonde fabriekswerkplaatsen.
In augustus 1891 maakt de dan 27-jarige predikant in Vlissingen indruk
met een ﬂ amboyant optreden tijdens een openbaar debat met Ferdinand
Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Voor de radicale socialist en oud-Lutherse predikant Domela is het geloof als voertuig voor sociale actie een
gepasseerd station. Dat gold juist niet voor een gepassioneerde Talma.
In tijdnood gekomen vanwege de kerkdienst ’s avonds, nodigt hij zijn
gehoor uit om het vervolg van zijn betoog in de hervormde kerk aan te
horen. Dat werd een bevlogen preek over Jesaja 13:12, waarin de mens telt
als ‘een kostbaar goed’ voor God. Ook de arbeider kent een ‘goddelijk’
recht op een menswaardig bestaan als zelfstandig burger, huisvader en
kerklid. Evenzo geldt voor werkgevers de plicht een rechtvaardig loon en
gezonde arbeidsomstandigheden te garanderen.
Dit gedachtegoed wordt sindsdien door Talma in woord en geschrift uitgedragen. Na zijn optreden tegenover Domela Nieuwenhuis treedt hij toe
als adviseur en buitengewoon lid van Patrimonium in Vlissingen.

2

De familieboerderij, bekend als de ‘Talma-kooiplaats’, ligt aan de rand van Engwierum naast een zogenaamde eendenkooi. Een gevelsteen in de achtermuur verwijst
naar A.S. Talma sr. Verwijzingen naar de Talma-familie bevinden zich verder op het
kerkhof en boven de ingang van de vroegere Hervormde dorpskerk.
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Geestelijk vaders: Maurice en Kuyper
Geconfronteerd met de sociale tegenstellingen van zijn tijd omarmt
Troelstra het marxisme-socialisme als nieuwe wereldbeschouwing met
perspectief voor verandering van de maatschappelijke verhoudingen.
Talma zoekt en vindt een derde weg tussen christendom en revolutionair socialisme. Twee mensen zijn richtinggevend voor zijn alternatief:
de Engelse ‘christian-socialist’ Frederick Denison Maurice en de antirevolutionaire leider Abraham Kuyper. De Anglicaanse geestelijke Frederick Denison Maurice (1805-1872) was aanjager van de ‘christian-socialists’: een protestbeweging tijdens de eerste industriële golf in Engeland,
met felle aanklachten tegen de inhumane gevolgen voor arbeiders

Abraham Kuyper (1837-1920).
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van ongebreidelde concurrentie en winstbejag door ondernemers. De
‘kingdom of Christ’-theologie van Maurice overtuigt Talma van de gedachte dat menswaardigheid en ‘broederschap’ tussen werkgevers en
werknemers ingeschapen ‘goddelijke’ rechten en plichten zijn van alle
standen. Hij ziet arbeidersemancipatie en gelijkwaardige samenwerking
sindsdien als nieuwe uitingen van dit hogere sociale belang.
Talma ontdekt de sociale kant van Kuyper via het Christelijk Sociaal
Congres in 1891. Het congres is een trefpunt van protestants-christelijke theologen, politici en arbeidersvertegenwoordigers. Bij kennisname
van Kuypers geschriften over de sociale kwestie herkent de hervormde Talma sociale kritiek bij de gereformeerde kerkscheurder. Kuypers
openingsrede van het congres levert monumentale cultuurkritiek op de
onbarmhartigheid van liberaal kapitalistisch ondernemerschap. Geestelijk verval sinds het Verlichtingsdenken van de Franse Revolutie ziet
de AR-leider als hoofdoorzaak van sociale wantoestanden. De rede van
Kuyper en erkenning van het stakingsrecht door het congres zetten de
antirevolutionairen deﬁ nitief op de kaart als (ook) een christelijk-sociaal
geïnspireerde beweging.
Talma ziet in de ARP het enige politieke alternatief voor liberale en socialistische partijen, mede door het sociaal-emancipatorische karakter
van de partij. Kuyper mobiliseert de orthodoxe ‘kleine luyden’ als een
politieke beweging met een uitgewerkt partijprogramma. Het dagblad
De Standaard fungeert als spreekbuis en invloedrijk contactorgaan met
een kiezersachterban in het land. In de jaren 90 bouwt Kuyper een geolied partijapparaat op met regionaal gekozen kaderleden (deputaten) en
een netwerk van kiesverenigingen, vertakt over het hele land.
Leeuw van Patrimonium
In dezelfde periode - tussen 1891 en 1901 – groeit Talma’s reputatie als
voortrekker van protestants-christelijke arbeiders. Rond 1900 is Patrimonium de grootste arbeidersbond van het land. Anders dan partijstrategen als Troelstra en Kuyper wortelt Talma’s loopbaan, naast zijn
predikantschap, in praktische sociale actie. De praktijk van arbeidsverhoudingen en arbeidersverenigingen leert hij van binnenuit kennen.
In Vlissingen en Arnhem is hij actief voor vernieuwing van stedelijke
armenzorg vanuit kerkelijk diaconaal werk. Lokale samenwerking van
kerkelijke en burgerlijke armbesturen is een van zijn actiepunten. Het
aanstellen van speciale diakenen en wijkzusters voor armenopvang door
de diaconie is een begin van professionalisering binnen de particuliere
armenzorg. In Arnhem is hij ’s nachts op straat actief in het kader van de
‘Middernachtzending’. Deze 19e-eeuwse evangelisatiebeweging ontmoedigt drankmisbruik en prostitueebezoek door arbeiders, door ’s nachts
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te posten bij bordelen en bezoekende klanten persoonlijk aan te spreken.
Bij gebrek aan politiebescherming ’s nachts waren dit geen acties zonder
persoonlijk risico. Het contact met prostituees gaf ook inzicht in de sociale werkelijkheid van liberale prostitutiewetgeving, zoals vrouwenhandel en het onder een hoedje spelen van bordeelhouders met lokale magistraten en politiecommissarissen. Kritiek op deze praktijken leidde in
Arnhem tot een bordeelverbod in afwijking van de landelijke wetgeving.
Talma’s sociale inzet was uitzonderlijk, gezien de kringen waar hij als
predikant en intellectueel in verkeerde. In Vlissingen was hij de enige
uit de plaatselijke elite die zich bemoeide met de zaak van arbeiders. Zijn
sociale nevenactiviteiten stimuleren het kerkbezoek van arbeiders en in
een paar jaar tijd verdubbelt het aantal Patrimoniumleden in de stad. In
Arnhem opereert Talma in teamverband als propagandist voor de ARP
en Patrimonium, samen met Piet van Vliet en Chris Smeenk. Van Vliet
is representant van de arbeidersklasse, Smeenk is de schrijver/ journalist
en Talma treedt op als charismatisch woordvoerder in publieksdebatten. De antirevolutionaire ‘Arnhemse kliek’ drukt zo een stempel op het
publieke debat in Arnhem en omgeving. Talma’s optreden maakt hem
populair onder christelijke arbeiders, al blijft hij een heer van stand, herinnert zich zijn Friese strijdmakker Piet van Vliet: “Als persoon en in den omgang
was hij evenwel altijd en overal een gentleman. In kleeding en manieren iemand,
waartegen wij opzagen als tegen onzen meerdere, en toch was hij in zijn omgang
en zijn samenleven met ons eenvoudig en oprecht.”3 In Arnhem kruist Talma’s
pad voor het eerst dat van Troelstra. In het socialistische café Voorwaarts
voert hij menig roerig debat. Behalve tegen Troelstra treedt hij ook in het
krijt tegen socialistische opponenten als ds. W. Bax, A. van Emmenes en
de anarchist T. Luitjens. De propagandistische activiteiten leveren hem
de bijnaam ‘Leeuw van Patrimonium’ op. Kuyper ziet in hem een bruikbare schakel tussen de ARP en de christelijke arbeidersbond. In 1897 wordt
Talma lid van het Centraal Comité van de partij, waar onder regie van
Kuyper het partijprogramma wordt vastgesteld. Conservatief theologisch
verzet tegen de vakbondsgedachte (‘de arbeider dient volgens de Bijbel in
alles gehoorzaam te zijn aan het boven hem gestelde gezag’) weerlegt Talma
strijdbaar vanuit een orthodoxe en tegelijk christelijk-sociale geloofsvisie.
Hij onderkent het belang van een vakbond voor eﬀectieve onderhandeling
over materiële belangen, zoals arbeiders dat in de praktijk ervaren. Dankzij
Talma’s regie van het interne debat aanvaardt het protestants-christelijke
Patrimonium tussen 1901-1905 de vakorganisatie als leidend principe. De
protestantse politieke leiders sluiten zich hierbij aan. Zonder scheuringen

3

C. Smeenk, Een held in volle wapenrusting, p. 228-229.
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is de weg vrijgemaakt voor doorontwikkeling naar landelijke vakbonden
van christelijke signatuur. Oprichting van de vakcentrale CNV in 1909 is
hier een uitvloeisel van. Talma’s rol in de discussie is bepaald door zijn
kennis en ervaring van binnenuit. Niet alleen is de vakbond onmisbaar
als tegenwicht van werkgevers; als geen ander voorzag hij ook het risico
van overloop naar socialistische bonden als een gelijkwaardig christelijk
alternatief niet van de grond kwam. Modernisering door de christelijke
vakorganisatie is Talma’s belangrijkste wapenfeit voor de Nederlandse arbeidersbeweging. Zijn overstap naar de Haagse politiek in 1901 brengt hem
in het politieke vaarwater van Troelstra en Kuyper.
Strijd om Tietjerksteradeel
Sociale wetgeving en algemeen kiesrecht domineren in 1901 de landelijke verkiezingscampagne en dus ook de strijd in Tietjerksteradeel
tussen Troelstra en Talma. Opvallend is dat Troelstra de kandidaatstelling van Talma als eerste in de publiciteit brengt. De SDAP bezag
de opkomst van de Patrimoniumleider met gemengde gevoelens. Een
wervend christelijk-sociaal alternatief bemoeilijkt het aanspreken van
kerkelijke arbeiders met de socialistische boodschap. Of is een sociale
antirevolutionair juist een ideale drempelverlager? Troelstra overweegt
het laatste. Eind januari 1901 schrijft hij in zijn lijf blad Het Volk over

CNV-leus van Talma.
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Talma als zijn gedroomde tegenkandidaat in Tietjerksteradeel:
“(Talma) zou als man van Patrimonium de aangewezen man zijn, om
in deze streek die arbeiders, welke door hun godsdienst van de sociaal
democratie worden afgehouden, langs geleidelijken weg daartoe voor
te bereiden. Hij toch verklaarde in een debat met mij in Arnhem, de
socialistische kritiek op het kapitalisme volledig te onderschrijven, en
waar dit eenmaal op de onomwonden manier, die wij van hem gewoon zijn, geschiedt, wordt de groote massa het best voorbereid voor
het meegaan met die partij, welke die kritiek in daden omzet.”4
Eerder deze maand betoogde Troelstra tijdens spreekbeurten in het district dat arbeidersbelangen nooit door een christelijke partij als de ARP
vertegenwoordigd konden worden. Godsdienst is een privézaak en christelijke politiek een farce. Christelijke arbeiders zijn er niet mee gediend
dat de ARP geen voorstander is van algemeen kiesrecht, maar de voorkeur
geeft aan het ‘huismans’- of gezinshoofdenkiesrecht, bepleit door Kuyper.
Hoewel oﬃcieel nog geen kandidaat voor de ARP wordt Talma door
Kuyper in maart als AR-spreker naar het Friese district gestuurd. Een
wervende campagne komt op gang met als drijvende kracht de AR-kiesvereniging onder leiding van de Bergumer hoofdonderwijzer Jan Durks
de Vries. Bij drie publieke debatten in cafés te Bergumerdam, Drachten en Zwartewegsend gaat Talma in discussie met Troelstra en SDAPprominenten als de socialistische dominees A.W. van der Heide en G.W.
Melchers. Veel volk komt erop af, zowel van socialistische als kerkelijke
kant. Alle actuele sociale thema’s van christelijk ‘rechts’ en socialistisch
‘links’ passeren de revue. Troelstra poneert zijn stelling dat christelijke
sociale politiek een onmogelijke combinatie is. Christelijke arbeiders
krijgen geen gehoor in een partij die in de kern van de zaak sociaalconservatief is en ongenegen tot sociale hervormingen. Talma zet daar
tegenover dat de socialistische oplossingen van revolutionaire klassenstrijd en arbeidersheerschappij ongefundeerd en gevaarlijk zijn. Het
christelijk geloof, zoals hij en de ARP het zien, heeft bovendien alles
te maken met zaken als onderwijs en sociale wetgeving: allerminst dus
een privézaak los van de wereld.
Bij het thema sociale verzekeringswetten - politiek een heet hangijzer is Talma principieel tegenstander van het door de SDAP bepleite recht
op staatspensioen. Een uitkering van staatswege voor arbeiders op hun
oude dag is een vorm van liefdadigheid, die nieuwe sociale af hankelijk-

4

Troelstra in Het Volk, 30 januari 1901.
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heid in het leven roept. Talma’s ideaal is een pensioenvoorziening die de
arbeider zelf verdient. Voldoende rechtvaardig loon, bij de werkgevers
bedongen door arbeiders(vak)bonden, moet de werknemer in staat stellen een verzekeringspremie af te dragen terwijl de werkgever verplicht
wordt hieraan bij te dragen. Als overgangsregeling voor oudere generaties die bij gebrek aan wetgeving nooit premie hebben betaald, is de
ARP volgens Talma voorstander van ﬁ nanciële overbrugging door een
tijdelijke staatsuitkering. Bij het discussiepunt kiesrecht blijft hij echter
vaag. Het huismanskiesrecht van de ARP en het algemeen kiesrecht van
de socialisten liggen volgens Talma in de praktijk niet ver uit elkaar. Het
verschil zit in de achterliggende maatschappijvisie. Tegenover een ‘atomistisch’ maatschappijbeeld van liberalen en socialisten die het individuele belang centraal stelt, koestert de ARP een ‘organisch’ maatschappijbeeld met sociale gemeenschap als uitgangspunt. Waarom het laatste
beter uitpakt voor de arbeider wordt echter niet helder.
Rechtstreekse debatverslagen verschijnen in het lokale antirevolutionaire partijblad De Vrije Fries. Ook Friese regionale kranten als de Bergumer
Courant brengen reportages. Op de debatavonden georganiseerd door de
ARP, waar ook socialistische aanhang verschijnt, komt Talma als kandidaat goed uit de verf. De SDAP ziet er vanaf om eigen publieke debatten
te organiseren. Troelstra houdt kort voor de stembusdatum in juni nog
een serie spreekbeurten, waarin hij wijst op de zwakke positie van Talma
binnen de christelijke partijen. Interne tweespalt van conservatieve aristocraten en sociaal-progressieve ‘democraten’ leveren het risico op van
een weinig invloedrijke grensﬁguur binnen de ARP.
De strijd in Tietjerksteradeel ging vooral tussen ARP- en SDAP-kandidaten. Talma’s oﬃciële kandidatuur komt echter pas in april naar buiten
en illustreert de dirigistische regiefunctie van partijleider Kuyper. Na
Talma’s succesvolle optreden krijgt de lokale kiesvereniging op 26 april
1901 ’s avonds onverwacht hoog bezoek van ds. Hendrik Kuyper, predikant te Leeuwarden en zoon van de AR-leider. Op de avond dat de kandidatenlijst deﬁ nitief wordt vastgesteld brengt hij persoonlijk het verzoek
over van de partijleider om Talma te kandideren in plaats van de lokale kandidaat Jan Durks de Vries. Laatstgenoemde maakt daarop direct
ruim baan voor Talma en tekent als eerste de kieslijst. Na zijn kandidaatstelling houdt Talma nog achttien spreekbeurten in Tietjerksteradeel.
De campagne werd een eclatant succes voor de ARP. Al bij de eerste stemronde wint Talma met een volstrekte meerderheid van 3851 stemmen van
opponent Troelstra (1496 stemmen) en de liberale kandidaat De Kanter (1916 stemmen). De uitslag bewijst het succes van zijn sociale proﬁel
tegenover Troelstra en de SDAP in een tijd waarin sociale thema’s het
politieke klimaat gaan bepalen.
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Laveren op de linkervleugel
Toch was Troelstra’s voorspelling over Talma als grensﬁ guur niet geheel
bezijden de waarheid. Het kamerlidmaatschap betekent delicaat laveren tussen loyaliteit aan Kuyper en een rol als antirevolutionair bruggenbouwer tussen christelijk ‘rechts’ (protestants, katholiek) en nietchristelijk ‘links’ (liberaal, socialistisch) bij sociale kwesties. Katholieke,
protestantse en liberale stromingen in het parlement kampen elk met
‘standenstrijd’ in eigen gelederen: een scheiding van geesten tussen
‘democraten’ en ‘aristocraten’ zodra het ging om sociale vraagstukken.
Talma’s vuurproef op de linkervleugel van de ARP is de spoorwegstaking van 1903; het grootste sociale conﬂ ict waar de arbeidersbeweging
bij betrokken raakte.
De spoorwegstaking is een uit de hand gelopen Amsterdams arbeidsconﬂ ict, dat zich als een veenbrand verspreidde over het land. Het spoorwegvervoer stagneert op grote schaal. Radicaal socialistische bonden
stimuleren uitbreiding van de staking. Het antirevolutionaire kabinet
Kuyper, dat na de winst van de ARP in 1901 aan de macht is gekomen,
besluit tot hard ingrijpen. De repressiemaatregelen - door de oppositie cynisch bestempeld als ‘worgwetten van Kuyper’ - krijgen steun van
de christelijke en conservatief liberale fracties in het parlement. Alleen
Troelstra en de SDAP scharen zich achter het stakende spoorwegpersoneel. Bij het begin van de staking duikt Talma tien dagen onder om via
zijn Patrimoniumcontacten na te gaan wat er onder de spoorwegarbeiders speelt. Bij zijn terugkomst steunt hij het kabinetsstandpunt. Naar
zijn bevinding is het stakingsinstrument in dit geval niet rechtmatig
toegepast, ook al bestaan er terechte klachten en grieven bij de spoorwegarbeiders. Als Kamerlid maakt Talma deel uit van een parlementaire
onderzoekscommissie, onder leiding van de progressief-liberaal Veegens, die later bijdraagt aan verbetering van de arbeidsomstandigheden
bij het spoor.
Talma verkeert bij de spoorwegstaking duidelijk in een grenspositie. Politiek-ideologisch is hij loyaal aan zijn partij en het kabinet tegenover de
socialistische oppositie. Achter de schermen is hij vervolgens als sociale
antirevolutionair met liberale (en in andere gevallen sociaaldemocratische) geestverwanten in actie voor praktische oplossingen. De brugfunctie dient soms ook om falende sociale politiek van Kuyper te repareren.
Het Sociaal Congres en een opkomende democratisch gezinde ARP wekten in de jaren 90 verwachtingen van Kuyper als christelijk-sociaal politicus. Toen deze tussen 1901 en 1905 met zijn kabinet het roer zelf in
handen kreeg, viel het resultaat echter tegen. Veel sociale hervormingen
waren aangekondigd, waarbij Kuyper zelf als verantwoordelijk minister optrad. Maar de sociale ambitie van het kabinet Kuyper leverde wei-
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nig op. Deels door gepolariseerde verhoudingen in het parlement na de
spoorwegstaking, maar ook door tekortkomingen van Kuyper als sociaal
wetgever. Talma zelf sprak later van goedbedoelde maar ‘weinig praktische’ sociale hervormingen. Een al langer aangekondigde wijziging van
de Wet op het Arbeidscontract bijvoorbeeld, was voor hem als vakbondsman van groot belang. Toevoeging van een CAO-artikel aan de wet moest
een juridische basis geven in het arbeidsrecht aan de ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ (CAO) als strijdmiddel van zich ontwikkelende vakbonden in hun onderhandelingen met werkgevers over arbeidsvoorwaarden
per bedrijfstak of beroepsgroep. Wettelijke legitimiteit van de CAO was
een belangrijke institutionele vernieuwing. Kuypers aanpassing van een
progressief-liberaal wetsontwerp in deze richting verdween van tafel toen
het als te werkgeversgezind door de Tweede Kamer werd veroordeeld.
Drie jaar later (1907) kwam de CAO-wetswijziging alsnog door het parlement, na herstelwerk door een parlementaire commissie waarin Talma
zitting had met sociaaldemocratische en liberale geestverwanten.
Vertraging van arbeidersverzekeringswetten was de grootste teleurstelling van Kuypers kabinet. Aristocratische weerstand vanuit zijn eigen
christelijke achterban was er debet aan. Troelstra’s waarschuwing leek
bewaarheid te worden. Over arbeidersverzekeringswetten werd op regeringsniveau al gepraat sinds 1881, toen in Duitsland verplichte sociale
verzekering werd ingevoerd door Bismarck. Na uitstel en vertraging onder diverse kabinetten kwamen de arbeidersverzekeringen uiteindelijk
bij Talma terecht in zijn nieuwe rol als minister.
Vakminister avant la lettre
Tussen 1908 en 1913 loopt Talma parlementaire spitsroeden als minister
voor Landbouw, Nijverheid en Handel in een kabinet van antirevolutionairen en katholieken onder leiding van AR-fractieleider Th. Heemskerk. De regeringsverklaring van Heemskerk en Talma’s reputatie wekken opnieuw hoge verwachtingen van een AR-minister voor sociale
politiek. De portefeuille voor Arbeid is ondergebracht bij het economisch
ministerie van Talma. Een uiterst tere kwestie na de kabinetsformatie is
dat Kuyper gepasseerd wordt als regeringsleider. Uitgezonderd de ARP
zijn alle partijen in de Tweede Kamer tegen de terugkeer van Kuypers autoritaire en dwingende regeerstijl, ook al vindt iedereen een AR-kabinet
wenselijk. Heemskerk en Talma krijgen te maken met een sceptische en
gefrustreerde partijleider die met onverholen kritiek op partijgenoten in
de regering de oppositie soms in de kaart speelt.
Talma is de eerste Nederlandse bewindsman voor sociale wetgeving met
een staat van dienst in de arbeidersbeweging. Een stroom van wetsini-
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tiatieven wekt de indruk van een inhaalslag. Talma heeft haast: sociale
wetgeving loopt al jaren vertraging op en de ARP dreigt als sociale vernieuwingspartij teleur te stellen. ’Interventie in arbeidsverhoudingen is
echter omstreden en bij liberale en christelijke partijen zeker geen vanzelfsprekende overheidstaak. Zeven ambtenaren op de afdeling Arbeid
vormen het apparaat dat de minister ter beschikking heeft voor beleidsvoorbereiding van sociale wetten. In de Haagse verhoudingen ontbreekt
juist bij sociale kwesties eensgezindheid binnen de fracties van regeringspartijen. Onder christelijke en liberale conservatieven overheerst
het taboe op overheidsbemoeienis: arbeidsverhoudingen ziet men als
de particuliere verantwoordelijkheid van werkgevers en aan hen ondergeschikte werknemers. Aan de andere kant van het politieke spectrum
staan Troelstra’s sociaaldemocraten en radicaal-liberalen. Zij gaan uit
van arbeidersrechten en de noodzaak van staatsingrijpen voor bescherming en het oplossen van misstanden.
Talma komt met wet- en regelgeving op diverse niveaus: arbeidswetten
voor regulering van extreme werkomstandigheden in bepaalde beroepen; stelselhervormingen en sociale verzekeringswetten die de arbeider als medeverantwoordelijke inschakelen bij bestuur en toezicht op
sociale voorzieningen. De eerste stelselhervorming voert Talma uit
op zijn eigen ministerie, direct na zijn aantreden in 1908. Een ingrijpende hervorming van de arbeidsinspectie verbetert het toezicht in alle
bedrijfssectoren. De instelling van een Centrale Directie voor de Arbeidsinspectie met een algemeen directeur en een staf met technischwetenschappelijke expertise is een eerste moderniseringsslag. Centrale
aansturing van tot dan toe autonome regionale inspecties garandeert
slagvaardige en integrale beleidsadvisering voor de minister. Naast het
groepje beleidsambtenaren verschaft hij zich met de vernieuwde inspectiedienst een extra instrument voor beleidsvoorbereiding van sociale
wetsontwerpen. In veel kortere tijd is deskundig onderzoek mogelijk in
alle bedrijfssectoren in het hele land. Een tweede hervorming is introductie van de arbeider-controleur als nieuwe rang bij de regionale inspectie: gekwaliﬁceerde arbeiders gaan deelnemen aan het toezicht op
werkgevers, wat het vertrouwen van arbeiders in de inspectie zeer vergroot. Inschakeling van de vernieuwde inspectiedienst verklaart mede
Talma’s legislatieve productiekracht in een paar jaar tijd, naast zijn persoonlijke ambitie en werkkracht.
Arbeidswetgever en ‘staatssocialist’
Hervorming van de arbeidsinspectie gebeurde achter de schermen, zonder politieke slag of stoot in de Kamer. Die strijd ontbrandt wel over
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arbeidswetten en sociale verzekeringsvoorstellen; vooral in de tweede
helft van zijn ministerschap. Steun van Troelstra en progressief-liberalen voor arbeidswetten is meestal geen probleem. De minister komt met
arbeidsvoorschriften ter bescherming van de gezondheid (stoﬂongen)
in steenbewerkende bedrijven (Steenhouwerswet, 1910), nieuwe beperkingen van de arbeidstijden voor vrouwen en kinderen in de herziene
Arbeidswet (1911), regulering van werktijden en beloningen voor havenarbeiders (Stuwadoorswet, 1914), gunstige pachtregelingen voor
grondgebruik en een kleine boerenbehuizing (‘plaatsje’) ter bestrijding
van armoede onder landarbeiders (Landarbeiderswet, 1917). Sommige
wetten worden pas onder opvolgers ingevoerd. Invoering van de achturige werkdag voor mannelijke werknemers durft Talma - ondanks socialistische pleidooien - echter niet aan. Weerstand tegen arbeidswetten
komt vooral van conservatief christelijke en liberale parlementariërs, die
het herhaalde initiatief stigmatiseren als gevaarlijk ‘staatssocialisme’:
toenemende inbreuk door de staat op de vrijheid van ondernemers.
Talma’s pijnlijkste confrontatie is het verlies van de Bakkerswet in
1912. AR-leider Kuyper ontpopt zich openlijk als tegenhanger van de
eigen minister en wakkert het conservatieve verzet in eigen christelijke
kring aan. De Bakkerswet moet een eind maken aan de nachtarbeid
van kleine broodbakkers en bakkersknechten. Structureel slaapgebrek
veroorzaakt ernstige gezondheidsrisico’s. Het vraagstuk was voor 1900
al bij de Tweede Kamer aangekaart maar nooit serieus opgepakt. De
opkomst van industriële broodfabrieken met een 24-uurs ploegendienst en een lage broodprijs leidde tot moordende concurrentie voor
kleine bakkers in de broodsector en slachtoﬀers van de onvermijdelijke
nachtarbeid. Talma’s wet verbiedt nachtarbeid bij alle broodproducenten om door gelijke concurrentieverhoudingen een gezonder werkklimaat te creëren voor de kleine zelfstandige.
In socialistische kring redeneert partij-ideoloog Frank van der Goes
dat historisch noodzakelijke industrialisering van de broodproductie
de proletarisering van kleine bakkers bevordert. Hij adviseert Troelstra tegen de Bakkerswet van de christelijke minister te stemmen. ‘Verelendung’ van kleine bakkers levert immers op termijn kiezers op voor
de socialisten. Troelstra gaat niet mee met de ideologische redenering
en steunt de Bakkerswet. De SDAP kan er immers ook kiezers onder de
kleine zelfstandigen mee winnen. Bij de eindstemming in de Tweede
Kamer ontbreekt op het nippertje een meerderheid als ARP-fractieleden meegaan met openlijke stemonthouding door fractieleider Kuyper. Deze vindt het verbod op nachtarbeid een onaanvaardbare inbreuk
op de vrijheid van zelfstandige ondernemers en spreekt openlijk over
‘afglijden’ van Talma naar het gevreesde ‘staatssocialisme’.
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Schipbreuk van een sociaal stelsel
Is sociale zekerheid een verantwoordelijkheid van de individuele burger/werknemer, van de werkgever of van de staat? Partij-overstijgende
consensus over een antwoord op deze kernvraag van sociale politiek
ontbrak in Nederland. De eerste sociale verzekeringswet door de liberalen, de Ongevallenwet (1901), had het probleem tactisch omzeild door
de grote sociale verzekeringen (ziekte, ouderdom) uit te stellen en zich
te beperken tot de ongevallenverzekering. De verzekeringsplicht van de
Ongevallenwet gold alleen de groep van (kapitaalkrachtige) industriële
werkgevers, die de maatregel beschouwden als een aanvulling op de Veiligheidswet.
De drie sociale verzekeringen waar Talma voor staat - voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom - zijn verstrekkender dan de Ongevallenwet. Ze betreﬀen alle bedrijfssectoren en maakten niet alleen de
werkgever, maar ook de arbeider premieplichtig. Talma ontwikkelt een
verzekeringsstelsel waarin arbeiders en werkgevers gelijkwaardig participeren in het verzekeringsbeheer en dat ineﬃciënte verbrokkeling van
de uitvoering door een veelheid van kleine fondsen en beheersorganisaties moet voorkomen. Uitgangspunt is verplichte sociale verzekering
voor arbeiders en werkgevers met onaf hankelijk publiek fondsbeheer
door de Rijksverzekeringsbank. Het stelsel beantwoordt aan Talma’s
christelijk-sociale principes van gelijkwaardigheid, onderlinge samenwerking en functionele doelmatigheid.

“Minister Talma: ‘’En nu mijn premie nog.” Bij Troelstra en de SDAP bestond weerstand tegen
Talma’s wettelijke sociale verzekeringsplicht voor arbeiders. (Uit: De Notekraker, 1912).
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Voor het verzekeringsbeheer komt Talma met een Wet op de Raden
van Arbeid. De Radenwet beoogt een systeem van tachtig zelfstandige
regionale organen, elk verantwoordelijk voor het bestuur en ﬁ nancieel beheer van alle sociale verzekeringen in hun gebied. Elke Raad van
Arbeid bestaat uit democratisch gekozen delegaties van werkgevers en
werknemers van gelijke (‘paritaire’) omvang, af komstig uit het regionale bedrijfsleven. Daarmee is gelijkwaardige verantwoordelijkheid van
arbeiders en werkgevers als bestuurlijk principe voor sociale voorzieningen voor het eerst wettelijk omschreven. Onaf hankelijk voorzitter
van de Raden, benoemd door de minister, is een verzekeringsdeskundige van de nationale Rijksverzekeringsbank. Via de Rijksbank is het
vermogensbeheer van alle fondsen in één hand en onder publieke regie.
Professioneel bestuur op regionaal niveau - dicht bij de praktijk van het
bedrijfsleven - waarborgt onderlinge afstemming van de verzekeringsregelingen, eﬃciënte administratie voor werkgevers en uitkeringsgerechtigden, en onaf hankelijke medische controle. Bestuurlijke autonomie van de Raden zou een staatsmonopolie in de besteding van fondsen
voorkomen.

“Wij komen wel wat erg laat, maar ze hebben ons lang den toegang tot jullie versperd.. Veel
brengen doen we ook niet, maar voorlopig konden we niet meer los krijgen… ‘’ SDAP-ers Troelstra (Sinterklaas) en Duys (Zwarte Piet) claimen Talma’s wettelijke oudedagsvoorziening voor
arbeiders vanaf december 1913. (uit: De Notekraker, december 1913)..
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Het radenstelsel is een constructie van Talma en een staatsrechtelijk
novum. Het is de eerste publiekrechtelijke organisatie van werkgevers,
werknemers en de overheid volgens het tripartite model. ‘Broederlijke’
samenwerking ter overbrugging van sociale tegenstellingen, geïnspireerd door Maurice, krijgt een moderne vertaling in het kader van nationale sociale verzekeringen. Talma inspireert het tot een toekomstdroom:
eenmaal in werking als bestuursorgaan en regionaal kenniscentrum
schetst hij de Raden van Arbeid als toekomstige beleidsadviseurs van
de minister in Den Haag op sociaal-economisch gebied, ‘… ook andere
zaken den arbeid betreﬀende’, zoals de wetstekst oorspronkelijk luidde.
Een aanzet tot geïnstitutionaliseerd overleg in een netwerk van regionale SER-organen avant la lettre.
De verzekeringswetten arriveren in juni 1910 bij de Tweede Kamer en
kosten drie jaar parlementair debat. Een zwaar bevochten parlementair
akkoord in 1913 houdt de hoofdlijnen overeind, maar gaat ten koste van
functionele doelmatigheid en bestuurlijke autonomie van de Raden.
Talma’s integrale visie, vertaald in het stelsel, ontbreekt het aan politiek
draagvlak en botst met gevestigde belangen en tradities. De Raden van
Arbeid kennen geen grondwettelijk precedent en worden gewantrouwd
als verkapte uitbreiding van overheidsbureaucratie. Conservatief juridisch verzet kortwiekt de Raden tot uitsluitend administratief verzekeringsbeheer. Het politieke principe van verplichte sociale verzekering,
waar protestantse woordvoerders als De Savornin Lohman nog openlijk
hun twijfel over uitspraken, kwam echter niet in gevaar.
In de discussies verkeert Talma als kenner van verzekeringsmaterie en
praktische omstandigheden van allerlei organisaties, vaak op eenzame
hoogte tussen de vaak ideologisch geladen argumentatie van collega-politici. Het stelselontwerp spoort maar ten dele met gevestigde politieke
standpunten. Bij christelijke en liberale geledingen speelt vrees voor uitdijende overheidsbureaucratie. In het laatste regeringsjaar met de verkiezingen in aantocht manifesteert zich ook maatschappelijk verzet van
belangengroepen als werkgevers, artsen en ziekenfondsen. Parlementaire obstructie volgt als liberale en socialistische oppositie één front vormen tegen het christelijk kabinet. Aanleiding is een wetsvoorstel voor
hogere invoertarieven om de invoeringskosten van de arbeidersverzekeringen te dekken. Liberalen en ondernemers keren zich tegen de Tariefwet en krijgen bijval van socialistische kant na geruchten over stijging
van voedselprijzen door tariefverhoging.
Het debat over de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering levert echter
een onverwachte ontknoping op voor Talma. Bij de eindstemming in februari 1913 komt Troelstra’s fractiegenoot Duys met een amendement op
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de Talma-wet. De SDAP stemt in met de verplichte pensioenverzekering
als de minister vastlegt in de wet dat de (staats)uitkering van ouderdomsrente aan arbeiders uiterlijk zes maanden na het parlementair besluit van
start gaat. De SDAP en Talma weten elk dat de oudedagsvoorziening al
vele jaren een dringende eis is van de arbeidersbeweging. De Talma-wet
brengt dit nu voor het eerst onder handbereik. Troelstra en de SDAP zien
het amendement-Duys als een precedent in de richting van het staatspensioen. Talma ziet de actie van Duys als een geschenk uit de hemel: de SDAP
accepteert met de Ouderdomswet de premieplicht van arbeiders, terwijl
snelle start van de uitkering als overgangsregeling vertraging door opvolgers voorkwam. Talma’s overname van het SDAP-amendement speelt het
liberale en socialistische oppositiefront even uit elkaar, waardoor een kamermeerderheid instemt met de eerste collectieve oudedagsvoorziening
in Nederland. Talma’s uitkering van ouderdomsrente begint op 9 december 1913 en wordt de voorloper van de naoorlogse AOW van Drees.
Erfenis van Talma
Bij de invoering van zijn verzekeringswetten speelt Talma geen rol meer.
Na het ministerschap treedt hij uit de politiek en wordt hervormd predikant te Bennebroek. De oorzaak van zijn vertrek is dramatisch verlies van
de ARP bij de verkiezingen in 1913. Hoop op winst na het akkoord over de
sociale verzekeringswetten slaat om in kritiek op Talma’s ministerschap
als splijtzwam van de ARP. Conservatieve kiezers keren zich af van de partij met een ‘rode dominee’ in haar midden en stappen deﬁ nitief over naar
conservatief liberalen. Teleurstelling van sociaal-progressieve kiezers over
het moeizaam resultaat van Talma en de tegenwerking vanuit de christelijke achterban veroorzaakt overloop naar de SDAP van Troelstra.
Talma’s Radenwet voorkomt eenzijdig beheer van sociale fondsen door
werkgevers: een trend die door Kuyper en een lobby van werkgevers bij
de Ongevallenwet was ingezet naast de Rijksverzekeringsbank. Invoering
van de verzekeringswetten, afgezien van de ouderdomsuitkering, gebeurt
zes jaar later bij het eerstvolgende christelijke coalitiekabinet. Discussie over uitvoering van de Ziektewet sleept zich zelfs voort tot 1930. Zelf
maakt Talma dit niet meer mee. Hij overlijdt in 1916 op 53-jarige leeftijd
na enkele jaren van zwakke gezondheid door een hartkwaal. In 1918 werkt
Troelstra onbedoeld mee aan de invoering van de eerste verzekeringswetten. Na de Eerste Wereldoorlog grijpt revolutionaire onrust om zich heen
in West-Europa en gist het ook in Nederland door wilde stakingen en een
revolutionaire oproep van Troelstra aan de regering om plaats te maken
voor socialistisch bewind. Vrezend voor socialistische radicalisering roepen conservatieve Kamerleden om sociale hervormingen. Minister van
Arbeid P.J. Aalberse, Talma’s vroegere katholieke medestander, ziet zijn
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kans. In korte tijd loodst hij de Radenwet en de Invaliditeits- en Ouderdomswet met enige aanpassingen in 1919 door het parlement.
Slot: Troelstra of Kuyper…?
Is sociale zekerheid een individuele of gedeelde verantwoordelijkheid?
Het is nog altijd de kernvraag van sociale politiek in de moderne samenleving. Vanuit zijn eigen christelijk-sociaal geïnspireerde visie kiest
Talma voor een mars door de instituties, gericht op gedeelde verantwoordelijkheid. Verzuild denken onder Nederlandse historici vertroebelt echter het beeld als het gaat om (h)erkenning van zijn bijdrage als
‘rode dominee’ aan de strijd voor sociale rechten.5 Talma’s band met
arbeiders en zijn christelijk-sociale visie doen hem focussen op institutionele verankering van sociale rechten door samenwerking van overheid en ‘sociale partners’. Niet de christelijk-sociale retoriek van Kuyper,
maar het pragmatisch monnikenwerk van Talma realiseerde op lange
termijn van protestants-christelijke kant baanbrekende sociale politiek.
De idealistische eigen koers bracht hem echter ook in een politiek isolement tussen Troelstra en Kuyper. Troelstra voerde veel ideologische
oppositie jegens de christelijke minister, maar steunde bij stemmingen
regelmatig Talma’s sociale wetsvoorstellen. In 1913 kreeg de SDAP voor
het eerst uitzicht op regeringsverantwoordelijkheid dankzij forse eigen
verkiezingswinst en verlies bij Talma’s ARP. Troelstra’s afwijzing van
regeringsdeelname liet een kans voorbijgaan om een eigen stempel te
drukken op nationale sociale politiek, waaronder Talma-wetten die op
invoering wachtten.

i

5

Zie Paul Denekamp en Herman Noordegraaf, ‘De geschiedenis van “rooie dominees”
in Nederland’, in: www.onvoltooidverleden.nl. ‘Rode dominee’ was een geuzennaam
of scheldwoord – af hankelijk van de waarnemer – dat door tegenstanders jegens elke
sociaal bewogen predikant werd gebezigd, ook de orthodox gelovige Talma. Volgens
Denekamp en Noordegraaf is ‘rode dominee’ alleen van toepassing op vrijzinnige
Hervormde dominees met een socialistische overtuiging en aangesloten bij de SDAP.
Talma’s betekenis als predikant-politicus voor arbeidersemancipatie en sociale politiek valt buiten dit ‘verzuilde’ geschiedsbeeld..
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