
Wie was Goeman 
Borgesius?

Hendrik Goeman Borgesius was een politicus rond 1900 die een 
belangrijke bijdrage leverde aan de sociale wetgeving  in Nederland.  
Hij wordt wel de vader van de verzorgingsstaat genoemd en streefde 
naar gelijke kansen voor alle Nederlanders:  arm en rijk,  man en vrouw*.  
Het was in een tijd dat de opkomende industrialisatie naast voordelen 
ook  leidde tot enorme maatschappelijke misstanden wat “ de sociale 
kwestie” werd genoemd .

Wetgeving die door hem al minister tot stand kwam betrof regels en financiële steun voor:

Huisvesting: arbeidersgezinnen woonden in een 1 kamerwoning die  bovendien zeer vochtig, 
tochtig, rokerig, donker , brandgevaarlijk was èn wemelde van allerlei ongedierte. Er kwam een 
bouwverordening en geld voor betere woningen

Volksgezondheid : voor de ontlasting die achter het huis in de sloot verdween of in vieze tonnen, 
moest riolering komen, voor drinkwater dat  uit putten of sloot (!) werd gehaald moest 
bereikbaar schoon leidingwater komen;

Onderwijs:  kinderen van 6-12 jaar kregen leerplicht. Geld voor goede leerkrachten, goed 
lesmateriaal, goede schoolgebouwen. Dit onderwerp werd wel de “Schoolstrijd ” genoemd en er 
werd tientallen jaren over gediscussieerd. Uiteindelijk beslecht met een compromis tussen 
Christelijken die geld willen voor” christelijk (“bijzonder”)  onderwijs” en  voorstanders van 
ruimer kiesrecht.

Daarnaast was Goeman Borgesius 40 jaar actief kamerlid bezig en zette hij zich in voor:

Arbeidsomstandigheden:  arbeid op zondag- en nachtwerk werd verboden (werkdagen van 12 
uur en dat dag in dag uit waren niet ongewoon), er kwamen iets van regelingen bij overlijden, 
invaliditeit –het kwam voor dat arbeiders of hun nabestaanden loon kregen tot het moment van 
het ongeluk en dat dat het dan was;

Verruimen kiesrecht (was tot 1894 alleen voorbehouden aan vermogende mannen van min. 30 
jaar);

Tegengaan drankmisbruik : Bepaald werd dat drankverkoop vergunning plichtig werd en dat 
aantal cafés  afhankelijk was van het aantal inwoners. GB was niet tegen matig alcoholgebruik.;

Belastinghervorming: minder accijns op voedsel en invoeren inkomstenbelasting om lasten meer 
bij de vermogenden te leggen;



Vrede: bestuurlijk actief in de vredesbeweging: hij was geen pacifist maar meende dat –de 
vreselijke en kostbare- oorlog vaak voorkomen kan worden door beter communiceren en kennis 
daarover moest al in het onderwijs een plaats krijgen;

Natuur (jawel): hij hield een reddingsactie oom 270 bomen in het Haagsche Bosch te behouden.

Politieke stroming: “sociaal-liberaal”, voorstander van gelijke kansen en zoveel mogelijk vrijheid
voor iedereen.  Geen voorstander van grote staatsbemoeienis en absolute ge- en verboden. 
Christelijk  van huis uit probeerde hij praktisch ethisch te handelen en was hij wars van 
religieuze discussies en mystiek. Hij moest manoeuvreren tussen de gevestigde orde die elke 
zorgwetgeving zag als het begin van een revolutie en aantasting van hun (korte 
termijn)belangen, de kerkelijken die de situatie als een Goddelijke ordonnantie zagen en de 
macht eigenlijk liever zelf hielden dan dat de staat het voor het zeggen had dan wel burgers (en 
zeker geen vrouwen) en tot slot de socialisten/communisten die sociale wetgeving afdeden als 
cosmetisch en bedoeld om de revolutie tegen te houden.

Tijdgeest:  Door de zeer slechte leefomstandigheden van arbeiders groeide de invloed van 
socialisme en communisme en de gebeurtenissen in het buitenland (oa. Russische revolutie) 
zorgden voor  een bedreiging voor de gevestigde belangen. Om het “rode gevaar”  de wind uit de 
zeilen te nemen, waren de politici –vertegenwoordigers van de gevestigde orde- bereid sociale 
wetgeving te ondersteunen. De industrie kreeg daarbij steeds meer behoefte aan geschoold 
personeel. Verheffing van het volk, emancipatie van de arbeider ging daarmee gelijk op met 
grotere economische belangen.

Goeman Borgesius en Groningen:  geboren  in Schildwolde  (Hoofdweg 194) 20 km ten oosten 
van Groningen, studeerde aan de RUG  theologie (1 jaar) en vervolgens rechten. De 
Rijksuniversiteit Groningen verleende Goeman Borgesius een eredoctoraat in de medicijnen 
vanwege zijn rol bij het maken van Volksgezondheidwetten.

Gebruikte literatuur: H. Goeman Borgesius (1847-1917), vader van de verzorgingsstaat /
Bert Wartena , 2003

*. Al in 1871, jaren voor Aletta Jacobs zich inzette voor vrouwenrechten, schreef 
Borgesius een krantenartikel waarin hij aangaf dat het logisch was dat vrouwen ook 
recht hebben op kiesrecht. De kerkelijke partijen bleven zich de komende eeuw echter 
tegen vrouwen(kies)recht verzetten want “het is niet de roeping van de vrouw”.
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