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Links en de wetten van Talmaa 
 
Het aftreden van minister M.W.F. Treub in februari 1916 had tot gevolg dat van 
zijn sociale zekerheidsvoorstellen niets terechtkwam.1 De Tweede Kamer zette de 
minister van Waterstaat onder wie de sociale zekerheidswetten daarna kwamen 
te ressorteren, C. Lely, onder druk om de Talma-wetten in te voeren. Hij moest 
echter toegeven dat zijn departement niet in staat was om direct aan de wens 
van de Kamer te voldoen.2  
 
Een deel van de Invaliditeitswet (IW) werd sinds december 1913 uitgevoerd. Dit 
vloeide voort uit het zogenaamde amendement Duys, dat was aangenomen als 
aanvulling op dat wat Talma als overgangsregel in de wet had opgenomen. 
Hierdoor kregen ruim 90.000 ouderen die zich zelf niet hadden kunnen 
verzekeren een ouderdomsuitkering.b Voor de uitvoering van dit amendement 
waren 76 rentecommissies opgericht.c Deze onderzochten uitkeringsaanvragen 
en adviseerden de Rijksverzekeringsbank (RVB) over eventuele toekenning.3  
Het amendement Duys zorgde er bovendien voor dat invoering van de overige 
onderdelen van de IW op 3 december 1916 in principe onvermijdelijk was. De 
verdere uitwerking van de Radenwet, die aan de invoering van de rest van de IW 
en van de Ziektewet (ZW) vooraf moest gaan, was echter door de plannen van 
Treub op een zijspoor geraakt.4  
 
Het ARP Tweede Kamerlid, V.H. Rutgers, stelde dat vanwege het amendement 
Duys de Raden van Arbeid al in juni 1916 met hun werkzaamheden moesten 
beginnen. Lely legde uit waarom dat niet kon. De leden van de RvA moesten 
door werkgevers en arbeiders worden gekozen. Daartoe zouden kiezerslijsten 
moeten worden opgemaakt met daarop meer dan een miljoen kiezers. Dit vergde 
tal van, deels omvangrijke, uitvoeringsmaatregelen.5 In juli 1916 werd door 

                                                
a Met dank aan Trix van Doorn. 
b Zie over het latere misverstand rond het amendement Duys (Talma zou zelf van plan zijn geweest met een overgangsregeling 
te komen en het ging niet om een staatspensioen maar om een 'inkoopsom') C. Smeenk en P. van Vliet Jr., Een held in volle 
wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid, (Rotterdam 1917), p. 161 en H. Vink, 'Wettelijke verzekering tegen het risico van 
ouderdom en invaliditeit na 1900: de Invaliditeits- en Ouderdomswet 1919', in: K.P. Companje (red.), Tussen volksverzekering 
en vrije markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg, (Amsterdam 2008), pp. 363 
en 369-370. 
c Bij KB van 23 juli 1913 no. 46 werden 76 districten ingesteld. In ieder district was er een rentecommissie die bestond uit een 
voorzitter en drie leden. Daarnaast werden 2.246 tussenpersonen aangewezen die de ouden van dagen bij het aanvragen van 
rente behulpzaam waren. Er kwamen in het eerste jaar 108.961 aanvragen binnen en er werden 91.111 renten toegekend. In 
1920 was dat laatste getal opgelopen tot 180.000. Jaarlijks betekende dat 11 miljoen gulden aan uitbetalingen, J.P.C. van der 
Burgh e.a., Rijksverzekeringsbank 1901-1941, (Haarlem 1941), pp. 229-230. In 1919 werden de rentecommissies ingeschakeld 
bij de afhandeling van 202.000 aanvragen als gevolg van de Ouderdomswet. Ze werden in 1920 opgeheven en hun taken 
werden overgedragen aan de RvA. Ibidem, pp. 234-235. M.W.F. Treub, Herinneringen en overpeinzingen, (Haarlem 1931), pp. 
268-274. Na de eerste werkzaamheden werd het aantal rentecommissies in 1914 teruggebracht van 76 naar 33. De 
gemeentebesturen waren verplicht om in november van ieder jaar aan het bestuur van de RVB te laten weten wie er in het 
volgende jaar 70 werden. Alle gegevens over de uitkeringsgerechtigden werden bijgehouden op rentekaarten. De uitbetaling 
vond iedere week plaats via de postkantoren. NA, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Rijksverzekeringsbank 
SZ/Rijksverzekeringsbank, nummer toegang 2.15.55, inventarisnummer 228, stukken betreffende de afhandeling van vragen 
over loon, werktijden en bezetting van personeel, 1913-1918, Map met krantenartikelen over de rentecommissies, 
Correspondentieblad RVB, (1917) 
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middel van een wijziging van de IW besloten om de volledige invoering van deze 
wet nogmaals met drie jaar uit te stellen.6 
 
Minister Talma had met zijn afdeling Arbeidersverzekeringa in 1913 een begin 
gemaakt met de voorbereidingen voor de oprichting van de Verzekeringsraden 
en de Raden van Arbeid, het daarvoor benodigde kiesstelsel en de 
gebiedsindeling. In verband met de instelling van de rentecommissies had de 
minister het bestuur van de RVB opgedragen bij de indeling ervan rekening te 
houden met de komst van de RvA. Via de Commissarissen van de Koningin zou 
Arbeidersverzekering van eventuele problemen op de hoogte kunnen worden 
gebracht.7 
 
Lely liet zijn ambtenaren in 1916 weten dat hij zich had voorgenomen de Talma-
wetten in te voeren.8 De Algemene maatregel van bestuur (Amvb) betreffende 
een kiesreglement voor de RvA kon in juni 1916 aan de ministerraad worden 
voorgelegd.9 De minister legde een verband met het in te voeren stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging dat gelijk met het algemeen mannenkiesrecht 
zou worden ingevoerd.b Hij merkte op dat dit stelsel nieuw was en de kiezers er 
nog aan moesten wennen. De Amvb werd op 15 juni 1916 in de ministerraad 
goedgekeurd en zou in 1917 in het Staatsblad worden gepubliceerd. 
 
In september 1916 stelde Lely de TK voor de Radenwet zo te wijzigen dat 
gemeenten bij de verkiezingen van de RvA konden worden betrokken.10 Hij was 
tot de conclusie gekomen dat bij het opmaken van de kiezerslijsten de hulp van 
de gemeentebesturen onmisbaar was. Dat was vooral het geval bij de eerste 
verkiezing die door de voorzitters van de Raden van Arbeid zou moeten worden 
voorbereid. Zij konden nog niet beschikken over voldoende ingerichte 
secretariaten om de benodigde gegevens te verzamelen en op grond daarvan de 
kiezerslijsten samen te stellen. Het aantal kiezers (werkgevers en arbeiders, 
mannen en vrouwen) zou vermoedelijk ± 1,5 miljoen bedragen. Uitgaande van 
een verdeling van het land in ongeveer 80 districten, zou de kiezerslijst voor 
iedere Raad gemiddeld een 20.000 kiezers bevatten, al zouden de getallen voor 
de afzonderlijke districten zeer uiteenlopen.  

                                                
a Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden om de paar jaar op de departementsafdelingen die zich met de sociale 
wetgeving bezighielden, op verzoek van opeenvolgende ministers nieuwe voorstellen gemaakt. Aangezien het waarschijnlijk is 
dat het dezelfde ambtenaren waren die aan de voorbereiding van deze voorstellen werkten, is het de vraag in welke mate deze 
voorstellen werkelijk van elkaar verschilden. Het is ook de vraag welk beeld de ambtenaren van hun ministeriële meerderen 
kregen. Secretaris-Generaal van het ministerie van Arbeid, Scholtens, schreef in 1925 over de snelle behandeling van de 
wetsontwerpen die Aalberse in 1919 door het parlement aangenomen wist te loodsen: 'Er waren gevallen, waarin de 
afdeelingschefs zich verwonderden over de vlotte tot stand koming van maatregelen, die zij door den vroeger ondervonden 
tegenstand bijna als onbereikbare idealen waren gaan beschouwen.' A.L. Scholtens, 'Inleiding', in: A. Folmers, Het departement 
van arbeid, handel en nijverheid onder minister Aalberse 1918-1925, (Alphen aan den Rijn 1926), p. xv. 
b Het debat in de TK over de herziening van de Grondwet die nodig was voor het invoeren van het algemeen mannenkiesrecht 
en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging vond plaats in november 1916. J. den Hertog, Cort van der Linden (1846-
1935). Minister-president in oorlogstijd. Een politieke biografie, (Amsterdam 2007), pp. 318-330. 
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Kiesgerechtigd waren arbeiders of werkgevers zoals die werden gedefinieerd 
volgens de Ziektewet 1913 die voor het begin van het lopende jaar de leeftijd 
van 25 jaar hadden bereikt. Voor elke Raad van Arbeid zou dus voor iedereen die 
zich als kiezer opgaf, de leeftijd moeten worden nagegaan. Dit kon alleen door 
het raadplegen van de bevolkingsregisters van de gemeenten en, voor zover 
nodig, van de geboorteregisters. Ook moest worden onderzocht of de betrokken 
personen tot de 'arbeiders' of de 'werkgevers' behoorden. Op de lijsten, die in 
alfabetische volgorde moesten worden ingericht, zou ingeval van indeling van het 
district in stemdistricten, moeten blijken, tot welk stemdistrict men behoorde. 
Een en ander kon niet worden opgedragen aan de voorzitters van de RvA alleen. 
Bij volgende verkiezingen die na ongeveer zes jaar zouden plaatsvinden, zou het 
bureau van de RvA de beschikking hebben over een register van de verzekerden, 
waardoor het opmaken van de kiezerslijsten gemakkelijker zou zijn. Door 
veroudering van de vorige lijst, zou het ook dan nog veel werk zijn. 'Om eenig 
denkbeeld van den omvang van dergelijken arbeid te geven, worde opgemerkt, 
dat b.v. voor het opmaken der kiezerslijsten voor de verkiezing van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten der provincie en den 
gemeenteraad in het district 's Gravenhage, met een kleine 50 000 kiezers - welk 
opmaken jaarlijks plaats heeft - een 15-tal ambtenaren gedurende ongeveer 6 
maanden werkzaam zijn.'11  
Voor de eerste verkiezingen was het dus nodig de voorbereidende 
werkzaamheden aan een andere instantie dan de voorzitters van de RvA op te 
dragen. Het hiervoor aangewezen lichaam was de gemeente. Die beschikte over 
ervaring met het opmaken van kiezerslijsten, bezat daarvoor bekwaam personeel 
en had met haar politieke kiezerslijsten al voor een groot deel gecontroleerd 
materiaal dat als hulpmiddel voor het opmaken van bedoelde lijsten kon dienen. 
In 1917 nam de TK de wetswijziging aan maar deze werd vanwege de 
procedures rond de Grondwetswijziging niet door de EK behandeld.12  
 
Minister Lely stelde de RVB in mei 1916 voor een plan te maken voor de 
oprichting van tachtig Raden van Arbeid en vijf Verzekeringsraden. De indeling 
die voor de rentecommissies was gebruikt, kon daarbij als voorbeeld dienen.a In 
1914 was hun aantal, nadat de eerste drukke werkzaamheden waren verricht, 
teruggebracht tot 33.13 De RVB beschikte sinds 1904 over 44 agentschappen 

                                                
a 'In dit verband vestig ik uwe aandacht op de door uw bestuur met de toenmalige Minister van L., N. en H. gevoerde 
briefwisseling betreffende de uitvoering van de artikelen 369 en 370 van de I.W., in het bijzonder op uw schrijven d.d. 7 juni 
1913, no 167 Kabinet en het daarop gevolgde antwoord van 16 juni 1913, no 1147 A.V. Bedoelde briefwisseling doet bij mij de 
vraag rijzen of niet de oorspronkelijk vastgestelde lijst van districten voor de rente van art. 369 bij de verdeling van het Rijk in 
gebieden, waarvoor een RvA zal zijn op te richten, geheel of goeddeels kan worden gevolgd.' NA, 2.15.08, Ministerie van 
Sociale Zaken: Arbeidersverzekering SZ/Arbeidsverzekering, inv.nr. 714, brief van de minister van Waterstaat aan het bestuur 
van de RvB, d.d. 17 mei 1916 en Nationaal Archief, Den Haag HKSVB, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
Rijksverzekeringsbank SZ/Rijksverzekeringsbank, 2.15.55, 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/rijksverzekeringsbank/aantal/20/pagina/3/eadid/2.15.55, stukken 
uit het Correspondentieblad, waarschijnlijk uit 1917. 
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waarvan de grenzen samenvielen met die van de Raden van Beroep. Op zes RvA 
na, kwamen alle latere raadsgebieden ermee overeen.14 
 
A.L. Scholtensa (op dat moment hoofd van de afdeling Arbeidersverzekering van 
het departement van Waterstaat) schreef op 20 oktober 1916 aan het bestuur 
van de RVB naar aanleiding van een bespreking van hemzelf met Van IJsselstijn, 
Merens en Groeneveld over de indeling voor de Raden van Arbeid en de 
Verzekeringsraden.15 Afgezien van een aantal kleine verbeteringen werd voor de 
Verzekeringsraden een andere indeling gewenst geacht (Zeeland gecombineerd 
met Zuid-Holland en niet met Brabant) en werd daarnaast de vraag gesteld of 
niet met vier Verzekeringsraden kon worden volstaan. 'In mijn brief stond geloof 
ik het getal 5 maar bij nader inzien zal voor deze betrekkelijk weinig 
beteekenende Raden wellicht met 4 kunnen worden begonnen.'16 Bij het vormen 
van een raadsgebied en het kiezen van een standplaats van een RvA moest 
zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de werkgevers.  
Op de bijeenkomst was geopperd 'de oude indeeling der kantons te 
handhaven'.17 Het idee daarachter was 'dat de omstandigheid, dat men aan 
dezelfde jurisdictie was onderworpen, oudtijds een zekere mate van 
saamhorigheid heeft gekweekt, voor wat de aanraking met de overheid 
betreft'.18 Het bestuur van de RVB was van mening 'dat het ontstaan van tal van 
nieuwe verkeerswegen deze saamhorigheid deed vervagen, zoodat deze oude 
indeeling thans ten slotte weinig gewicht in de schaal mag leggen'.19  
Zowel de RVB als de afdeling Arbeidersverzekering lieten zich bij de details van 
de organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheidswetten zoveel mogelijk 
gelden. De RVB vond het bijvoorbeeld ongewenst dat godsdienst en politiek bij 
de uitvoering een rol zouden spelen maar de bank erkende dat bij de 
samenstelling van de RvA hieraan niet geheel te ontkomen was. Daarbij moest 
zoveel mogelijk worden vermeden dat minderheden in het gedrang kwamen.20 
Andere vragen bij het vaststellen van de raadsgebieden waren: de aanwezigheid 
van onderwijsinstellingen, was de huisvesting te regelen en hoe waren de 
verkeersverbindingen. Arbeidersverzekering had eind 1916 een voorstel tot 
oprichting en verkiezing van 73 Raden en vier controlerende Verzekeringsraden 
gereed.21 Het voorstel voor de indeling van de RvA werd aan de Raad van State 
voorgelegd die het op 9 januari 1917 goedkeurde. De Tweede Kamer weigerde 
echter geld voor de invoering van de Radenwet uit te trekken.22  
 

                                                
a Mr.dr. A.L. Scholtens was volgens Aalberse samen met mr. W.A. van Emden steun en toeverlaat van Talma. Dagboeken van 
P.J.M. Aalberse 1891-1947, (Den Haag 2006), Dagboek 6, 2 oktober 1918. Uit de kamerstukken uit de periode Talma blijkt dat 
Van Emden en Scholtens tijdens de besprekingen de minister bijstonden. In 1907 kwam hij op het departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel waar hij in 1911 hoofd van de afdeling Arbeidersverzekering werd. Staatsalmanak, (Den Haag 1917) en 
Wie is dat?, (Den Haag 1932). Hij zal als direct betrokkene bij de Talma-wetten teleurgesteld zijn geweest toen er eind 1917 
geen enkel zicht was op de invoering ervan. 
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In mei 1917 sprak de Tweede Kamer over een wijzigingsvoorstel van de IW van 
Lely waarbij ook het verband met de Radenwet aan de orde kwam.23 In de Eerste 
Kamer vertraagden de rechtse partijen de behandeling van het 
Ouderdomswetsvoorstel van Treub en nu werd links met het voorstel tot 
invoering van de IW in een lastig parket gebracht. Het liberale kamerlid R.J.H. 
Patijn verwoordde het dilemma. Tegen de Invaliditeitswet bestonden veel 
bezwaren. Daarnaast wilde een aantal kamerleden de ouderdomsvoorziening 
apart van de invaliditeitsverzekering geregeld hebben. 'En niettemin wordt nu 
mijn medewerking gevraagd voor een wetsontwerp, waarvan de practische 
strekking is de Invaliditeitswet grootendeels onveranderd in werking te doen 
treden. Het meest voor de hand zou liggen, daartegenover een afwijzende 
houding aan te nemen en kortweg te zeggen: daar doe ik niet aan mee. 
Intusschen, ik besef ten volle de groote verantwoordelijkheid, die ik op mij zou 
nemen, door mijn stem tegen dit wetsontwerp uit te brengen.'24  
Konden de tegenstanders van de IW-Talma hun stem aan dit wetsontwerp 
geven? 'Ik aarzel niet die vraag uit volle overtuiging bevestigend te 
beantwoorden. Tegen een invaliditeitsverzekering als zoodanig heb ik nooit 
bezwaar gehad. Ik ben daar misschien, sinds de ervaringen in Duitschland, niet 
meer de enthousiaste bewonderaar van die ik 20 jaar geleden was, ik ben altijd 
voor invaliditeitsverzekering geweest en ook gebleven; trouwens het program 
der Liberale Unie eischt ook een invaliditeitsverzekering. Nu is het volkomen 
waar, dat tegen de invaliditeitsverzekering, zooals zij daar ligt, ook geheel 
afgezien nog van het punt der ouderdomsvoorziening, bij mij vele en gewichtige 
bezwaren bestaan; maar wanneer ieder individueel Kamerlid alleen dan bereid 
gevonden werd aan de oplossing van een vraagstuk als dit mede te werken, 
wanneer de hem voorgedragen regeling in alle opzichten met zijn persoonlijke 
inzichten strookte, kwam er natuurlijk hier in de Kamer nooit een groote wet tot 
stand. Over bijkomstige bedenkingen moet men heenstappen.'25 Zijn inschatting 
dat naast de IW ook het staatspensioen zou worden ingevoerd, brachten hem 
ertoe niet langer tegen de IW te stemmen. 
Volgens Patijn kon de IW alleen na wijziging van de Radenwet worden ingevoerd. 
'Op grond van hetgeen ik in deze Kamer heb waargenomen bij de behandeling 
van de Radenwet, staat voor mij vast, dat velen ook ter rechterzijde, zooal niet 
hardop, dan toch in hun hart zouden juichen, indien de zoo dure en omslachtige 
organisatie van onze arbeidersverzekering op eenvoudiger leest kon worden 
geschoeid.'26 Patijn kondigde aan zonder herziening van de Radenwet niet in te 
stemmen met het voteren van geld voor de uitvoering van de IW.27 
Zijn liberale collega F.J.W. Drion zei dat minister Talma de man van systemen 
was geweest.a Talma was daarin door zijn ambtenaren van harte ondersteund. 

                                                
a Het ambtenarencorps nam in de periode 1900-1914 langzaam toe. 'This slow growth manifested itself in a rather closed 
recruitment circuit and a widely shared administrative ethic.' N. Randeraad en D.J. Wolffram, 'Constraints on Clientelism: The 
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'In het algemeen gaan onze ambtenaren, vooral aan dat Departement, zeer sterk 
den kant uit van straffe organisatie van de maatschappij.'28 De ambtenaren 
hadden Talma 'zeer krachtig' bijgestaan in zijn poging om van de sociale 
verzekeringen 'een sociale organisatie van de maatschappij' te maken. Terwijl 
men daarmee bezig was, werd uit de ontwikkelingen in Duitsland hoe langer hoe 
duidelijker dat van het verzoenen van tegenstellingen tussen arbeiders en 
werkgevers 'absoluut niets gekomen was'.a Dit inzicht had aan de rechterzijde tot 
een tweestrijd geleid 'welke wij hebben opgemerkt bij de behandeling van 
Talma's wetten'.29 De situatie in Engeland liet zien dat de uitvoeringsorganisatie 
veel meer moest aansluiten bij wat uit de maatschappij was opgekomen en dat 
veel meer aan de belanghebbenden zelf kon worden overgelaten.  
Volgens Drion was er inmiddels tussen rechts en links geen verschil van inzicht 
meer over de organisatie van de verzekering en was men het eens over het 
hoofdpunt, de invoering van een wettelijk verplichte verzekering.b 'Wat het 
overgroote deel van deze Kamer eischt van een goede organisatie van een 
zoodanige verzekering is niet verenigbaar met de organisatie van de wetten-
Talma. Men kan optimist zijn en hopen dat er een krachtig Minister zal komen, 
die den moed zal hebben om, als deze organisatie eenmaal bestaat, een andere, 
geheel gewijzigde er voor in de plaats te stellen, maar ik geloof niet, dat die 
mogelijkheid bestaat. Ik zou wel eens de Minister willen zien, die krachtig 
genoeg is om een bestaande organisatie te wijzigen, indien dit medebrengt, dat 
ook maar een ambtenaar ontslagen moet worden.'30 
De verzakelijking door de industrialisatie had, aldus Drion, niet verder doorgezet, 
was zelfs in haar tegendeel verkeerd. De industrie-arbeiders waren niet 
'verelend' maar hadden het beter. Het aantal kleinbedrijven was door de sterke 
bevolkingsgroei toegenomen. De sociale samenhang was echter in de grote 
steden maar ook op het platteland verdwenen. Daardoor had de staat via het 
subsidiëren van de armenzorg een steeds grotere taak. Drion was daarom 
voorstander van het ouderdomspensioen-voorstel van Treub maar vreesde dat 
dit in de EK zou sneuvelen.31  
 
Treub was altijd tegenstander geweest van staatspensioen.c Zijn voorstel voor 
een ouderdomsvoorziening dat in het voorjaar van 1916, onder Lely, werd 

                                                                                                                                                   
Dutch Path to Modern Politics, 1848-1917', in: S. Piattoni (ed.), Clientelism, Interests, and Democratic Representation. The 
European Experience in Historical and Comparative Perspective, (Cambridge 2001), p. 113. 
a Zie C.G.C. Quarles van Ufford, De plaats der Arbeidersziekenkassen in de Ziekteverzekering, (Utrecht 1918) voor een 
vergelijking van de situatie in Nederland, Duitsland en Engeland. 
b 'Aan onzen kant is lang gedacht aan de mogelijkheid om door vrijwillige verzekering een voldoende verzorging van de 
arbeiders tot stand te brengen. Ik zelf heb zeer stellig gemeend, ook met de Belgische rapporten en cijfers voor mij, dat het 
mogelijk zou zijn België in dit opzicht na te volgen en langs dien weg te verkrijgen wat wij liever zouden hebben, een vrijwillige 
verzekering van de arbeiders tegen ziekte, tegen invaliditeit en tegen ouderdom. Met den heer Smissaert ben ik naar België 
gegaan om de werking van dat stelsel na te gaan, in de hoop door de cijfers en feiten ook ons te kunnen overtuigen van de 
mogelijkheid om het doel langs dien weg te bereiken. Maar wij werden zeer teleurgesteld. Het bleek ons, dat de cijfers 
geflatteerd waren.' HTK, 1916-1917, p. 2581, 15 mei 1917. 
c Zie ook M.H. Klijnsma, Om de democratie. De geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond 1901-1946, (Amsterdam 
2008), p. 198, http://dare.uva.nl/record/260516. 
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behandeld en dat door een pensioenbelasting moest worden gefinancierd, trok 
volgens hem echter de lijn van het amendement Duys door. Hij erkende dat het 
een vorm van armenzorg was maar dan wel een hogere vorm. Bij gewone 
armenzorg ging het om liefdadigheid, hier kregen oudere armen recht op 
steun.32 Het katholieke kamerlid Aalberse vond het armenzorg van de slechtste 
soort. Het verband met de armenzorg zoals die via de Armenwet 1912 geregeld 
was, werd radicaal verbroken en het voorstel was ook praktisch ondeugdelijk. De 
armenzorg behoorde rekening te houden met persoonlijke omstandigheden, 
moest zoveel mogelijk worden toegespitst op het individu en moest bij voorkeur 
in natura worden verleend.33 Volgens CHU-er De Visser was het een anti-
kerkelijk wetsvoorstel omdat het 'niet in aansluiting aan haar armenzorg maar 
met terzijdestelling en miskenning van deze, de ouden van dagen te hulp komt 
en daarmede den kerkelijken invloed moedwillig en welbewust uit het openbare 
leven terugdringt'.34 
 
Drion vermoedde dat de Talma-wetten gezien de linkse meerderheid in de 
Tweede Kamer niet ingevoerd zouden worden, omdat de benodigde kredieten 
ervoor niet zouden worden verstrekt. Hij vond dat met het bereiken van de vrede 
in 1918 of 1919 de handen ineen geslagen moesten worden om sociale 
verzekeringen tot stand te brengen die zo min mogelijk bureaucratisch zouden 
moeten zijn en die aan de arbeiders in beheer moesten worden gegeven 'omdat 
het hun zaak is, en dat zal moeten worden afgezien van een kunstmatige 
groepeering van werkgevers en werknemers in dezelfde organisatie'.35 Bovendien 
moest men ervan overtuigd raken dat niet alleen de loon-arbeiders behoefte 
hadden aan sociale verzekeringen. 
 
J.R. Snoeck Henkemans van de CHU weersprak de opmerkingen van Drion en 
van de SDAP-er G.W. Sannes dat de Talma-wetten omslachtig en bureaucratisch 
waren en dat de Radenwet aan de verzekerden niet voldoende zelfbestuur gaf. In 
de ZW was vastgelegd dat de verzekerden de plaatselijke en de bijzondere 
ziekenkas zouden besturen.36 Bij de meeste staatspensioensystemen hadden de 
gemeenten een rol in de uitvoering. 
 
Rechts wilde invoering van de Talma-wetten, links was daar tegen. Volgens het 
liberale kamerlid J. Limburg wilde de meerderheid in de Tweede Kamer 
verandering en vereenvoudiging van de Radenwet.37 De rechterzijde hamerde 
erop dat de uitslag van de verkiezingen van 1913 door het ontbreken van 
algemeen stemrecht en evenredige vertegenwoordiging niet de echte wil van het 
volk representeerde en dat het niet invoeren van de Talma-wetten 
onconstitutioneel was.38 
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Er was sprake van een patstelling. Anders dan bij de kiesrecht- en 
onderwijskwestie konden links en rechts over de sociale kwestie geen 
overeenstemming bereiken.a Links wilde volksverzekeringen, rechts wilde alleen 
arbeidersverzekering. Rechts (dat in de Eerste Kamer sinds 1904 een 
meerderheid hadb) wilde niet instemmen met een ouderdomswet die zou 
neerkomen op invoering van het staatspensioen, links wilde niets weten van de 
kredietwet.39 De verkiezingen van 1918, de komst van een nieuw kabinet en de 
maatschappelijke omstandigheden zouden uiteindelijk een doorbraak forceren. 
 
 
 
 

                                                
a De tegenstellingen over de sociale zekerheid liepen niet langs antithetische lijnen maar dwars door de partijen. J. den Hertog, 
Cort van der Linden (1846-1935). Minister-president in oorlogstijd. Een politieke biografie, (Amsterdam 2007), p. 284. Over het 
algemeen was rechts voorstander van invoering van de sociale zekerheidswetten voorafgaand aan het invoeren van het 
algemeen kiesrecht. De verzuiling werd ondanks de Grondwetswijziging van 1917 niet voorkomen maar juist door de manier 
waarop de crisismaatregelen tijdens de Eerste Wereldoorlog werden vormgegeven mogelijk gemaakt. 'Het volk bleef passief ten 
opzichte van de organen die de overheid opdrong.' Ibidem, p. 540. 
b In 1904 werd de samenstelling van de Eerste Kamer zodanig gewijzigd dat rechts voor het eerst de meerderheid behaalde. 
Het aantal rechtse kamerleden ging van 23 naar 31 van de 50 zetels, bleef een aantal jaren rond dit aantal hangen om in 1922 
te stijgen naar 42. De SDAP was er vanaf 1913 vertegenwoordigd. De cijfers zijn een afspiegeling van de verandering in de 
samenstelling van de Provinciale Staten en van de toename van het aantal kiesgerechtigden voor de provinciale verkiezingen. 
B. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995, (Den Haag 1998), p. 143. 
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